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Lammeopskrift

Nyt fra formanden
Her i midten af suffolks læmmesæson ser det ud til, at der gennemsnitligt bliver født lidt færre lam
end vanligt. Jeg kan dog tilbagevise, at det har noget med varmen ved ilæmning af gøre, idet mine
blev ilæmmet i slutningen af juli med dagstemperaturer omkring de 30 grader, men med et snit på
2 lam pr får ved ældre og 1,5 ved gimmere. Til gengæld er kun en trediedel af de fødte, væddere
Landsskuet: i skrivende stund er der ikke enighed om, hvordan klovsyge skal håndteres ifm
landsskuet. Inga Stamphøj har udtalt, at geder ikke kan have det, men så skal de som minimum
sidestilles med kvæg og skal væk fra fårenes område. Her er de imidlertid ikke ønskede pga
risikoen for salmonella smitte til kvæg. Situationen er lidt fastlåst. Der vil blive meldt ud på
landsskuets hjemmeside, når der er nyt i sagen. Valget af dommere til suffolk blev Helge Gilberg
og Jens Ole Mols.
Der et pt 2 besætninger, der har bestilt sæd fra udlandet til brug til inseminering i sommer. En
vædder efter en linie med ekstrem høj frugtbarhed samt en vædder med tårnhøje indeks af skotsk
afstamning. Hvis der er interesse i selv at inseminere, så mail endelig på rask.nymand@mail.dk og
jeg kan sende, hvilke muligheder der er pt. Der vil blive udbudt flere kurser i ejerinseminering ila
foråret, se mere herom i næste nyhedsbrev eller på vores hjemmeside www.suffolk.dk .
Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen vil Preben Jacobsen være vært ved suffolkdagen i
september. Mere herom i næste nyhedsbrev.
Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre medlemmerne til at skrive til nyhedsbrevet for at skabe
lidt dynamik og gøre det til vores alle sammens blad. Billeder af vores kønne fårerace er også altid
velkomne. Held og lykke med læmninger og lam!

Stemningsbilleder fra årets generalforsamling hos Conny og Jens Lauesen.
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Referat af generalforsamlingen i Dansk Suffolk den 10. januar 2015
hos Conny og Jens Lauesen på Fyn
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Asger valgt som dirigent
Formandens beretning,
På vores generalforsamling på Bygholm i nov 2013 valgte vores gode formand Jens
Østergård at gå af og der skal lyde en stor tak fra os alle for hans store arbejde for
foreningen. Jens har i den grad gjort et kæmpe arbejde for at holde kontakten ind og udadtil
til gavn for fællesskabet og os alle i foreningen. Efter generalforsamlingen skulle den nye
bestyrelse så konstituere sig og Anne Nymand blev valgt som formand, Conny Lauesen
genvalgt som kasserer og Lars Elgård valgt som sekretær. Niels Ole Kristensen er valgt
som suppleant. Der var enighed om fremadrettet at mødes 2 gange årligt og i den
forbindelse faldt det naturligt at samle regnskabsår, bestyrelsesskift og generalforsamling til
januar. Ved den ekstraordinære generalforsamling i januar var vi 26 til spisning og
tilbagemeldingerne meldte om stor tilfredshed med arrangementet.
Påske lørdag er som altid Fårets dag og flere suffolk besætninger havde valgt at åbne
dørene for publikum denne dag
Suffolk har været godt repræsenteret på årets dyrskuer og en af topplaceringerne var
Sjællandspræmievædderen på Roskilde Dyrskue ejet af Selandia Landbrug.
Individafprøvning, her havde Casper 3 lam med.
Kursus i insemination af egne får blev en realitet og begge kurser blev afholdt med fuld
deltagelse heriblandt flere suffolkejere. Kurset er lavet for at optimere alt omkring
reproduktion hos fåret og kan derfor også give folk en god viden om reproduktion generelt,
selv om man ikke skulle få brug for at inseminere.
Suffolkdagen i september hos Mogens og Karen Olsen ved Hørve på Sjælland blev i første
omgang aflyst pga for få tilmeldinger, men blev så afholdt senere blandt de oprindeligt
tilmeldte.
Faglig tur til Frankrig arrangeret af Asger og Inge Markussen, hvor vi besøgte avlere af
forskellige fåreracer, bla suffolk samt besøgte vædderafprøvningsstation og
inseminationscenter.
Nye regler for eksport har givet anledning til en del forvirring af tolkningerne af disse. Hvis
man vil eksportere skal man enten overholde de udsendte regler og registreres i FVST’s
register eller også har man kun mulighed for at eksportere dyr med genotype ARR/ARR
(krav om scrapietest af døde dyr over 18 mdr). Jeg er blevet lovet svar på, hvordan man får
sin besætning registreret som TSE resistent niveau 1 (dvs hvis alle dyr i besætningen er
genotype ARR/ARR, så skal de døde får over 18 mdr nemlig ikke scapietestes).
Årets gang er på smukkeste vis i 2014 blevet beskrevet af Jens Østergård i Dansk Fåreavls
blad. En rigtig god reklame for vores fårerace.
Conny fremlagde årsregnskabet med revisionspåtegning, regnskabet blev godkendt
Der var ingen indkomne forslag
Lars Elgård var på valg, men ønskede ikke genvalg. Karen Olsen fra Hørve blev valgt.
Niels Ole Kristensen blev genvalgt som suppleant
Asger blev genvalgt som revisor og Jens Østergård blev valgt som revisorsuppleant.
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7. Kontingentet for næste år er uændret på 250 kr for husstandsmedlemskab og 200 kr pr
medlem
8. Eventuelt
a. Kåring. Køllekåring blev diskuteret. Der tages kontakt til vores kåringsdommere
Henning Nielsen og Henning Pedersen, at vi ønsker, at Jens Østergård deltager i
kåringen af suffolk, da vi gerne vil sikre, at vi ikke trækkes ned pga
sammenligningen til texelkøller.
Generalforsamlingen vil gerne opfordre suffolkavlere til at bakke op om, at få dyr
kåret i 2015. Optimalt skal dyret være i huld 3-3,5 med uldlængde under 2 cm og
alder 3-5 år.
b. Landsskuet. I 2014 havde vi en ubemandet stand på skuet og medlemmer opfordres
til at bidrage med billeder, plancher og andet i 2015 for at gøre den mere
interessant. Det er vores håb, at vi også kan gøre det til et samlingssted for os og
andre suffolk interesserede, der trænger til en kop kaffe og en pause. Bestyrelsen
påtager sig opgaven at revidere vores suffolk pjece og der undersøges, om vi kan
lave udskrifter med aktive væddere.
c. Nyhedsbrevet. Der blev foreslået, at hvert medlem bidrager med en lille historie fra
deres egen bedrift eller lignende for at gøre det mere varieret. Jaco lægger ud med
et indlæg, men send endelig, hvis du har noget, til Jens og Conny. Billeder er også
velkomne.
d. Hjemmesiden. Vi undersøger om vi kan lægge Jens Østergårds artikler til fårebladet
på vores hjemmeside. Medlemmer opfordres til at bruge mulighederne på
hjemmesiden. Jens L kunne fortælle, at der var en relativ stor stigning i antallet af
folk der besøger hjemmesiden.
e. Fårets dag Påskelørdag- tænk om du skulle have lyst til at holde åbent hus
påskelørdag, er du medlem af dansk fåreavl så giv dem besked, så kommer det i
fårebladet og på hjemmesiden www.sheep.dk
f. Suffolk dag i september. Preben Jacobsen meldte sig som vært ved dette års suffolk
dag. Nærmere om dette senere.

Kontingent for 2015
Det er nu tid at betale kontingent for 2015.
Husstandskontingent 250 kr. 2 stemmer på generalforsamling.
Eller 200 kr. 1 stemme på generalforsamling.
Ønsker du Elektronisk faktura, send da venligst EAN nummer til
conny.lauesen@suffolk.dk
Betalingen forfalder 28.2.2015 ifølge vedtægterne.
Bedes indsat på Konto i Nordea
2014 – 012 526 1418
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Avl på halelængde i Holland.
Siden 2008 har halekupering været forbudt i Holland. Fårestamtavlerne på Suffolk, Hampsire
Down og Clun Forest har følt sig truet på deres eksistens, da det blev indført. De gik i debat med
landbrugsministeriet og fik fritagelse til at halekupere alligevel, trods forbuddet. Denne fritagelse
gælder i en periode på 5 år. Ved denne fritagelse blev der dog stillet visse betingelser, man skulle
fra nu af tilrettelægge et avlsprogram, der gik ud på at avle på kortere haler, så kuperingen til sidst
ville være unødvendigt.
I 2003 var man allerede gået i gang med at måle halelængde og veje nyfødte lam. Den
gennemsnitlige halelængde var på daværende tidspunkt: 18,03 cm. På grund af avlsprogrammet
var halelængden i 2012: 17,3 cm. Så der var fremgang.
Er det tilstrækkeligt?
Det er et godt spørgsmål. Som SSN (Suffolk Stambog Nederlandene) har vi sat os det mål i løbet
af 20 år, at opnå en halelængde på 10 cm; En halvering. Ved de voksne får ville halen så også
være halveret. Det her kan lykkes, men så er vi stadig nød til at være strengere, når vi selekterer
dyrene.
Hvert år får alle SSN dyr en avlsværdi for halelængden. Denne bliver beregnet af et eksternt firma.
De baserer det på de allerede i forvejen målte halelængder. Disse udregninger bliver gemt i en
database. De målte værdier bliver korrigeret på baggrund af vægt, virksomhedernes påvirkninger,
familieforhold, sæsoner osv. Efterfølgende får hvert dyr et nummer, med nummer 100 som basis.
Indtil videre har vi kun stillet disse krav til de kommende nye avlsvæddere. I 2008 var den nedre
grænse 96 og den er i mellemtiden steget til 107. Vi kan derfor realisere, at vi tydeligvis har
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gentetisk fremgang. Hvert år selekterer vi 45 % af de væddere med laveste indeks fra. Disse må
ikke bedække Hollandske stambogs får. De må dog anvendes i krydsningsavl og eksport. De
kommende år forventes en hurtigere fremgang, fordi de ældre får med dårlige avls gener, hurtigere
bliver taget ud af avlen.
Hvis vi fortsætter på denne måde med selektering af unge væddere, så får vi ikke fremgang hurtigt
nok. Ved siden af det, importeres der hvert år nogle få UK væddere, som forstyrrer avlen med
henblik på halelængderne. Man kender ikke vædderens avlsværdier. De får en fritagelse på et år.
Afkom bliver behandlet lige som de hollandske dyr.
Hvis vi vil se fremgang hurtigere, end det vi har nu, er vi nødt til at stramme endnu mere op i vores
selekteringer. Hvis vi f.eks. kun tillader 10 % af de fødte væddere og kun 50 % af de fødte
moderfår, så kan vi opnå halveringen inden for de næste 13 år. Det ser godt ud, men det møder
modstand hos medlemmerne. Mange flotte dyr må så ikke længere fortsætte. Vi skal dog nok
sørge for, at vi ligger grænsen for væddere sådan, at der bliver tilpas mange væddere til overs,
men den del der får lov til at fortsætte vil formindskes, hvor det gennemsnitlige anlæg hurtigere
forbedres.
Politikken bestemmer i sidste ende.
Det er tydeligt, at de fleste fåreholdere hellere vil fortsætte med kuperingen. Vi er overbeviste om,
at et indgreb vil formindske velfærdsskaderne for lammet end en ulækker indsmurt hale på
længere sigt. Myiasis ses også hos får uden hale, men dog i meget mindre grad. Dyrevelfærd er et
emne for nogle politiske partier, der tror, at de på den måde kan få vælgerne til at stemme på dem.
I Holland er der i indgrebsbeslutningen allerede kommet flere forbud mod visse handlinger eller
også står de til diskussion. Kastrering af grise, næbtrimning på høns osv. Avl er en langsigtet
affære, men med en ny måde at gribe tingene an på, håber vi på at kunne overbevise politikkerne
om, at fritagelsen er nødt til at bliver forlænget til 15 år. Som SSN er vi nødt til at sørge for, at
halerne også i den grad bliver halveret.
Hvad er ulemperne?
Arbejdet med at måle og veje. Administrationen som det medbringer og den økonomiske del med
hensyn til avlsprogrammet, bliver ofte set som en ulempe. Den største ulempe er, ifølge min
mening, at man selekterer på noget, der går på bekostning på fremgangen på andre områder.
Flotte showdyr med et lavt indeks, må ikke indgå i avlen. Som et eksempel havde vores vinder
vædder til kåringen i Ermelo et for lav indeks til at indgå i den hollandske avl. Heldigvis blev den
solgt og eksporteret til Spanien. De udenlandske købere får på den her måde en god chance for at
anskaffe sig en rigtig god vædder.
Accepten hos medlemmerne er tilstrækkelig til at fortsætte med dette avlsprogram. Det er
nødvendigt, og forpligtet inden for SNN, at hvert medlem er med i dette avlsprogram. Fremgang er
et spørgsmål om god sortering, sortering baseres på antal.
Walter Liebregts, Vrijthof Suffolks
Formand for Fok Advies Commissie SSN.
Oversat af Anne og Jaco van der Molen.

Reminder!!!!
Husk at bruge Hjemmesiden. Salg af dyr. Salg af tilbehør til får. Aktive væddere. Har du en
gårdbutik? Med salg af garn og kød! Brug dog hjemmesiden til dine reklamer.
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Vits

Peter var til marked i købstaden, hvor han fik en del af de små sorte. På pladsen købte han i løbet
af dagen en gedebuk, som han trak rundt med til stor moro for både ham selv og andre. Men da
han mødte sin nabo, spurgte denne: Sig mig Peter, hvor vil du egentlig have den stående. Du har
jo ikke for meget plads derhjemme? Åh, den kan vel stå i sovekammeret, mente Peter. Ja, men
hvad så stanken? Ville naboen vide. Nåh, det må den sgu da vænne sig til, lød Peters svar

Lammefilet med kartoffelsalat i fløde
4 personer
600 g lammefilet eller hjortefilet
2 fed hvidløg
2 spsk. finthakket frisk rosmarin
50 g hasselnøddeflager
salt og peber
40 g smør
Kartoffelsalat:
650 g små pillekartofler
2 dl piskefløde
1½ spsk. citronsaft
½ tsk. fintrevet muskatnød
salt
3 forårsløg
75 g syltede små agurker
50 g små spinatblade
1 bundt dild
friske salatblade til anretning
Sådan gør du:
1. Gnid lammekødet med presset eller fintrevet hvidløg. Drys med rosmarin, og vend kødet i
nøddeflager.
2. Krydr med salt og peber. Brun kødet på panden i smør over jævn varme. Stil kødet midt i
en forvarmet ovn ca. 10 min. ved 180 gr.
3. Kog kartoflerne møre i saltet vand. Hæld koldt vand over, og pil skrællen af.
4. Pisk fløden let cremet, og tilsæt citronsaft, muskatnød og salt. Hak forårsløgene fint, og
skær agurkerne i små tern. Halver kartoflerne, og kom løg, agurk og kartofler i
flødedressingen. Tilsæt afdryppede spinatblade og hakket dild.
5. Skær kødet i tykke skiver,og server dem med den cremede kartoffelsalat anrettet på friske
salatblade.
”Lånt fra Hendes verden”
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