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Her er årets første nyhedsbrev. Da der er alvorlig sygdom har det desværre taget lidt for lang tid at
få nyhedsbrevet ud denne gang. Vi beklager meget. Det har været en lang vinter med masser af sne,
og Kong frost havde også bidt sig fast. Nu er det sommer, fuglene synger og dagene er blevet
længere. Jeg håber alle er kommet godt over læmningerne.
Det er altid spændene at se, hvordan lammene trives samt hvilke dyr som kan bruges til avl.
Bestyrelsen vil gerne komme med en undskyldning omkring nyhedsbrevet fra december, der har
åbenbart været problemer med det tekniske vedr. indbetalinger og modtagelse af dette nyhedsbrev.
Vi beklager meget. Tag venligst kontakt til en fra bestyrelsen hvis der skulle opstå problemer igen.
Kontonumret til dansk Suffolk er 2014-0125261418. Fionia er blevet til Nordea.
I dette forår er der kommet nye tiltag indenfor fåreavl, f.eks vædderlamsskue den 4 september 2010
i Herning (se vedlagte).
Dyrskuerne er vel overstået. Der var mange fine Suffolk på dyrskuerne i år . Og det var glædeligt at
se de mange præmieringer.
Sorthovedet
Vi lavede igen i år en stand på landsskuet sammen de andre sorthovedet, der præsenterede vi et nyt
reklamebaner. (2m x 1,5m). Se billede side 1.
Vi prøver også at arrangere en én dags tur til nordtyskland til en elitedyrsauktion senere på året,
information senere.
Arrangementer
Der holdes suffolkdag den 11september på Vitskøl kloster ved Jørn Bloch, der kommer program
senere på sommeren. Husk at reservere den dag.
IT
Vi arbejder på at lave nyhedsbrevet på mail, til dem som ønsker at modtage på mail, dog kan man få
det som brevform stadigvæk. Giv venligst Jens Lauesen besked på mail: lauesen@email.dk
Moderfårspræmien stopper i 2012.
Moderfårspræmien afløses i 2012 af et tillæg til betalingsrettighederne.
For producenter som ikke ejer betalingsrettigheder, vil tillægsbeløbet blive tildelt som særlige
betalingsrettigheder. Dvs. at beløbet simpelthen udbetales.
Det udbetalte tillæg vil blive udregnet på grundlag af den gennemsnitlige udbetaling i årene 2010
og 2011.
Ovennævnte model vil gælde for 2012 og 2013. Hvad der derefter sker, er ikke besluttet og
afhænger af, hvad fastlæggelsen af EU's kommende landbrugspolitik indebærer.

Vædderlamsskue 2010.
Vædderlam og 1 års væddere 4 september 2010.
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Landskuepladsen i Herning kl. 8 - 16.
Program
Formiddag: Dyrlægekontrol fra kl. 8.
Scanning af dyrene for muskel- og fedttykkelse. Tallene indberettes til fåreregistreringen.
Lineær kåring. Tallene indberettes til fåreregistreringen.
Eftermiddag: Dyrskuebedømmelse i 3 grupper:
Ældste Vædderlam, Yngste Vædderlam, 1 års Væddere.
Tildeling af ærespræmie.
Formiddag: Der kan købes formiddagskaffe og rundstykker.
Middag: Der kan købes frokost øl og vand.
Tilmelding: For kun 125,- kr. (Ekskl. moms.) pr. dyr, kan du deltage med op til 3 vædderlam og de
1 års væddere du vil, ved at kontakte Lene Wohlfahrt på mailadressen,
Engvang@profibermail.dk eller på tlf. 75863623, for at få fremsendt tilmeldingsskema
Tilmeldingsfristen er 1. august 2010.
Alle er velkomne til at deltage, eller komme og kigge på væddere denne dag.
Entreen er gratis
Arrangør Dansk Fåreavl Udvalget for avl.
Reklame
Vi har investeret i et reklame postkort som vist på forsiden. Der kan rekvireres et antal kort ved
henvendelse til Kasserer Conny Lauesen. Send en mail med ønsket antal, samt navn og adresse.
conny.lauesen@suffolk.dk
Kortene kan eventuelt anvendes til reklamer ved arrangementer eller udstilling/ dyrskuer ved at
skrive eller stemple sit navn og telefon nr. på bagsiden.
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Hvis nedenstående planter findes der hvor dine får græsser kan det koste dyrene livet.
Meldrøje
(Claaviceps purpurea)
Beskrivelse:
Meldrøje er ikke en egentlig plante, men en svamp, der snylter på forskellige kornog græsarter. Svampens hvilestadie er langstrakte, krummede, sorte eller blåsorte
legemer på indtil 2,5 cm. længde. De kaldes meldrøjer.

Forekomst :
Findes i kornarter, især på rug, men ses også på byg. Desuden ses den på en lang række græsser,
især rajgræs, eng-svingel, hundegræs, draphavre og flere andre. Meldrøjerne sidder på frøenes
plads. Dem der falder på jorden spirer i forårstiden, og sporerne spredes da til korn og græs i deres
blomstringstid. Angreb af meldrøjer ses hyppigst i år med meget fugtigt vejr i dennes
blomstringstid.
Man skal være opmærksom på forekomst af meldrøjer i urenset korn, især rug men undtagelsesvis
også byg. På angrebne græsmarker kan ses på de modne planter. Da fårene helst æder lavt græs, er
det sjældent at se forgiftninger på græs. Derimod kan hø eller ensilage, høstet på sådanne
lokaliteter, indeholde betydelige mængder meldrøjer.
Meldrøjer var tidligere meget almindelige, men sås næsten ikke i en lang række år på grund af bedre
rensning af udsæden. De senere år er den tilsyneladende blevet mere almindelig igen.
Virkemåde:
Meldrøjer indeholder tre forskellige alkoider. Det ene fremkalder sammentrækninger af børen.. Det
bruges i ren tilstand som medicin.
Det andet forsager koldbrand af de perifere legemsdele, nemlig klove, øre, mule og hale.
Det tredje har en bedøvende virkning.
Virkningen af meldrøjer foretager sig med tiden, hvorfor de fleste forgiftninger ses de første fire
måneder efter høst.
Symptomer:
Aborter ses meget sjældent hos får. Dyr der har indtaget meldrøjer i passende mængde får
koldbrand og henfald af de perifere legemsdele. De bliver først kolde på ørespidserne, halespidsen
og på benene fra klovranden op til kodeledet. Områderne tørrer senere ind, og kan falde af. Er
benene angrebne halter fårene meget.
Bakterien salmonella Dublin kan undtagelsesvis hos kalve fremkalde de samme symptomer.
Behandling:
Der er ingen specifik modgift, hvorfor behandlingen består i at fjerne det inficerede foder fra dyrene
og behandling af de enkelte symptomer.
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Benbræk
(Narthecium ossifragum)
Beskrivelse:
Benbræk høre til giftliljefamilien (Colchicaceaae). Den har toradet stillede, smalt
sværdformede blade, der sider i en noget sammentrykt roset. Denne udgår fra en
krybende jordstængel.
Blomsterne, der åbner sig i solskin, er stærkt gule og sidder i ende stillet klase på
et 15-25 cm. højt bladløst skaft. Støvbladene har stærkt hårede tråde og mørke
knapper.
Forekomst :
Planten vokser overvejende på kalkfattige jorde, især i kær og højmosevegetationer. Almindelig i
Nord- og Vestjylland, men ikke fundet på øerne, bortset fra Vestfyn. Navnet, som stammer tilbage
fra middelalderen, må referere til det lave calcium-fosfor indhold i vegetationen, hvor Benbræk
findes og dermed en formodet støre frekvens af benskørhed.
Virkemåde:
Benbræk indeholder toxinet furostanol, som spaltes i narthecin, der er et nedbrydningsprodukt fra
chlorofyl, ophobes i blodet. Dette stof gør huden overfølsom for lys. Fra Norge, hvor sygdommen
kaldes alveld, er beskrevet fund af en svamp Pithomyvces chartarum på Benbræk og andre planter,
der vokser sammen med den. Denne svamp indeholder et toxin, sporodesmin, der har samme effekt.
Symptomer:
På ubeskyttede lyse hud flader, hovedet, ørene, yver og patter ses rødme, hævelse og udsvedning af
væske, der danner skorper. Senere tørrer huden ind og kan falde af i større flager. Dyrene kan dø af
udmattelse, da de ikke kan indtage føde på grund af hævelserne omkring munden.
Behandling:
Dyrene fjernes fra området. Angrebne dyr bringes på stald og beskadigelserne behandles med salver
og linimenter.
Sygdommen forebygges ved at undlade græsning på arealer, hvor Benbræk vokser i større
mængder, ligesom man ikke skal slå hø på disse lokaliteter.
Lignende symptomer kan ses, hvis fårene æder grøn boghvede, perikum og i nogen tilfælde
rødkløver, lucerne og raps.
Eng-Brandbæger
(senicio jacobaca L.)
Beskrivelse:
En 50-80 cm. høj rank plante med stive, seje stængler og tykke rødder. Den hører til
kurvblomstfamilie og har gule blomster. Randkronerne er lange og tungeformede,
skivekronerne rørformet. Bladene er fjersnitdelte med brede afrundede flige. Blomstre i
juli-september.
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Forekomst :
træffes på grøftekanter og skrænter samt flerårige græsarealer. Meget almindelig i hele landet
undtagen Vestjylland, hvor den kun findes sparsomt.
Virkemåde:
Eng-Brandbæger har en bitter smag og ædes nødigt af kreaturer og får. Den indeholder et
pyrrolizidon alkoid, der ikke i sig selv er giftigt, men som i organismen nedbrydes til meget giftige
pyrrol derivater, der forårsager varige leverbeskadigelser. Alkaloidet bevare sin virkning selv om
planten klippes af, hvorfor forgiftning kan forekomme ved fodring med hø eller ensilage, der
indeholder eng-brandbæger. Den bitre smag svinder i øvrigt ved tørring.
Symptomer:
Forgiftninger viser sig gradvist. Dyrene mister appetitten og derfor også huld. De får forstoppelse
og trængninger, ofte i sådan en grad, at endetarmen krænges ud.
Behandling:
Der findes ingen modgift. Når forgiftningen er så udtalt, at den kan erkendes, bør dyrene aflives.
Eg - agern
(Quercus robur, petraea el. borealis)
Beskrivelse:
Egen er så almindeligt et træ i Danmark, at en nærmere beskrivelse må være
unødvendig. Der findes tre arter, vinter eg, stilkeg og rød eg.
Forekommer plantet eller selvsået i næsten alle danske
Forekomst : skove og hegn, ligesom den er et almindeligt park træ.
Virkemåde:
Egens blade og frugter "agern" indeholder en række garvesyrer, der ved indtagelse i store mængder
kan fremkalde forgiftninger hos får og kreaturer, især de unge dyr.
Dyrene æder normalt ikke egeløv og agern i større mængde, hvis der er græs nok. Om foråret og
ligeledes i år med stor agern produktion kan det imidlertid ske, hvis de som sagt holdes i
indhegninger, hvor mængden af græs ikke er tilstrækkelig.
Så vil de uden større vægring kaste sig over egeblade, især de friske skud om foråret og agern, hvor
de ligger i større mængder på jorden sidst på sommeren.
Symptomer:
Garvesyren forsager hos drøvtyggere og hest, men ikke hos svin, en beskadigelse af nyrerne, der
bliver forstørrede. Blodets urinstofindhold stiger, og der kommer blødninger i den forreste del af
tarmkanalen og mindre blødninger spredt rundt i organismen.
Ved indtagelse af større mængder vil dyrene dø.
Ved mindre mængder kan der komme kroniske nyrebeskadigelser, der medføre utrivelighed.
Symptomerne på den akutte forgiftning er nedstemthed, ophørt drøvtygning, diarre, der til tider er
blod til blandet, tørst og bug smerter.
Behandling:
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Der er ingen specifik behandling. Er indtagelsen sket for nylig kan forsøges med afførende midler
som olie eller glaubersalt.
Ørnebregne
(Pterdium aquilinum)
Beskrivelse:
Men den højde på 1-2 meter er ørnebregnen vores største bregne. Bladene har
en stiv, opret stilk. De er 3-4 gange fjersnitdelte med helrandede flige. Under
jorden findes en jordstængel med relativt langstrakte led. Sporehusene sider i
en uafbrudt række langs bladranden og dækkes ved dennes indrulning. Navnet
ørnebregne kommer af, at man på et skråsnit af bladstilkens nedre fortykkede del ser en figur der
minder om en heraldisk dobbeltørn.
Forekomst :
Den findes over hele landet undtaget et bælte langs vestkysten. Træffes især på heder,
skovlysninger og skovkanter, navnlig på mager jord. Den kan her være et overordentlig besværlig
ukrudt.
Virkemåde:
Ørnebregnen indeholder en række giftstoffer, der kan give anledning til forskellige forgiftninger hos
flere husdyrarter. Identifikationen af de enkelte giftstoffer er endnu meget mangelfuld.
Symptomer:
Ved fodring af store mængder ørnebregner ses svind ad den røde knoglemarv. Dette giver sig
udslag i blødninger i organerne. Blod i urin og afføring er nogle af de første symptomer. Ved
indtagelse af mindre mængder gennem længere tid ses blindhed, især hos for på 2-4 år eller ældre.
Blindheden skyldes svind af øjets nethinde. Endelig ses hos får, der græsser i ørnebregneområdet en
øget frekvens af kræft i mundhulen og de øvre spiseveje med det kan dog også forekomme andre
steder i dyret
Behandling:
Ved symptomer på forgiftning med ørnebregne er behandling omsonst. Det skal bemærkes at
forgiftningerne som regel først kommer efter langvarig påvirkning.
Raps-og-lignende
Cruciferae (korsblomstrende), især brassica (kålfamilien)
Beskrivelse:
Raps: En 60-100 cm. høj plante med blågrønne blade, der er lyre- til hjerteformere.
Blomsterstanden er er en aflang klase med gule blomster, hver med 4 bægerblade.
De øvrige korsblomstrede minder meget om raps, men er dog oftest ikke så høje.
Kålroer og havekål har en karakteristisk, men kendt facon.

Forekomst :
Raps dyrkes som sommer- og vinterraps. Desuden findes den forvildet i mange grøfter og på
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græsarealer. Kålroer findes kun dyrket. Fodermarvkål findes dels dyrket, dels sået som vildplante
og enkelte steder forvildet.
Resten af de korsblomstrede træffes mere eller mindre hyppigt på grøftekanter, som ukrudt i marker
eller på vedvarende græsning.
Virkemåde:
Alle de korsblomstrede indeholder de samme giftstoffer om end i varierende mængder. I praksis er
det som regel kun raps og fodermarvkål, der giver anledning til problemer, og det sker kun når der
overfodres med dem. Ellers er det udmærkede og værdifulde foderplanter.
De komponenter, der kan fremkalde forgiftning ved overdosering er en svovlholdig aminosyre,
Smethyl-cystein sulfoxide, der nedbryder de røde blodlegemer med blodmangel til følge. Denne
anæmi er direkte afhængig af, hvor meget dyret indtager af den pågældende aminosyre. Grænsen
for begyndende anæmi ligger ved 10-12 g./100 kg. levende vægt pr. dag. Indholdet i de forskellige
kålarter er ret højt, medens det er meget lavere i raps og kålrabi. Indholdet er i øvrigt mindre i unge
planter end i gamle. Aminosyren har i øvrigt også en appetit begrænsende virkning.
En anden toksisk faktor er indholdet af gluccosinolater. Disse hydrolyseres til thiocyanater, der
fremkalder struma hos lam. Ved afgræsning ses sjældent struma i sådan en grad, at det påvirker
dyrenes udvikling.
I visse korsblomstrede, især hvis de er vel gødede, kan nitratindholdet blive meget højt. Dette
rummer risiko for, at nitraten i vommen reduceres til nitrit, der giver forgiftning ved at hæmme de
røde blodlegemers iltoptagelse.
Endelig er der en ukendt faktor, der lejlighedsvis kan fremkalde fotosensibilisering (overfølsomhed
for lys), ligesom der findes en faktor, der hos får og lam kan fremkalde blindhed. Begge tilstande er
af forbigående karakter, hvis dyrene fjernes fra rapsmarken igen.
Symptomer:
Symptomer på forgiftning med raps og lignende er nedstemthed, gulfarvning af det hvide i øjeæblet,
slimhinder og evt. huden, diarre, blod i urinen, hurtigere vejrtrækning og ved kroniske former
nedsat tilvækst. Hvis fårene pludselig er tilbudt meget store mængder af raps, kan forgiftningen
optræde akut. Hvis der derimod er tale om overfodring i længere tid, ses et mere kronisk forløb.
Behandling:
Hvis forløbet er meget akut, skal man tilkalde dyrlæge. Det vil ofte være nitritforgiftning, der
kræver hurtig specifik behandling. For de mere kroniske former består behandlingen i at fjerne
dyrene fra stykket med raps el.lign. og give dem en nærende kost og rent vand. Når de er kommet
sig, kan man igen vænne dem gradvist til raps.
Raps og fodermarvkål er udmærkede foderafgrøder og bruges meget som sådanne andre steder i
verden. Sørger man for gradvis tilvænning, undlader man at lade dyrene gå hele døgnet på
rapsmarken, men lader dem komme på en græsmark el.lign. om natten og her tilbyder dem hø i
hække, eller lægger man marken ud med halvt rajgræs og halvt raps, kan raps udmærket afgræsses,
også uden at det giver problemer med forgiftning.

På vegne af dansk suffolk
Lars Elgaard/Conny Lauesen
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