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Nyt fra formanden
Som det nok vil fremgå af nyhedsbrevet og udsendte mails, foregår der en masse omkring
vores race lige nu. Da mail er en fantastisk hurtig måde at nå ud til medlemmerne på, så
håber jeg, at du vil dele din mailadresse med os, hvis vi ikke allerede har den i systemet.
Send gerne en hilsen til mig på anne.nymand@suffolk.dk så jeg kan få dig opdateret i
systemet.
Der har været kontakt fra flere lande vedrørende køb af avlsdyr. Tyskland, Letland og
senest Rumænien. Helt op mod 500 dyr har været ønsket. I skrivende stund arbejder jeg
på at finde bare 200 får op til 2 år og 20 væddere, men det bliver vist desværre svært.
Vi har haft møde i bestyrelsen- et meget konstruktivt et af slagsen. Her blev vi bla enige
om at bevilge lidt penge til vores fælles stand på landsskuet. Flere udenlandske
suffolkavlere har allerede meldt deres ankomst og senest har den svenske suffolk forening
spurgt om et muligt møde med den danske suffolkforening i forbindelse med landsskuet.
Det giver mig anledning til at opfordre til at tilmelde nogle af jeres skønne dyr, så vi kan få
et bredt udvalg at prale med, når vi får besøg. Det piner mig dog, at landsskuet har valgt at
gå imod dansk fåreavls anbefalinger vedrørende klovsygetest og ikke kræver, at den tages
årligt. Jeg vil gerne være behjælpelig med vejledning mm, om hvordan vi forholder os i
forbindelse med hjemtagning af dyrene efter skuet, så risikoen bliver minimal.
Hvis du ikke har prøvet at deltage på dyrskuer eller ønsker hjælp til udtagning og
forberedelse af dyrene, så spørg endelig i bestyrelsen eller ved andre medlemmer.
I forbindelse med Landsskuet, har vi planer om en billede væg af suffolk, så har du nogle
skønne billeder, så mail dem, så vi evt kan få dem trykt op i A3. I må gerne lave reklame
for jeres egen besætning men ikke større end A3. Desuden er der planer om, at lave et
powerpoint show, der ruller over et lærred med reklame for hjemmeside, billeder mm.
Karen vil være der med rok og spinding og vi sørger for kaffe og guf og en tiltrængt
hvilepause til alle besøgende. Kom endelig og vær med til at gøre standen levende og
hyggelig.
Bestyrelsen har kreeret en lille reklame folder på dansk om vores race da der har vist sig
at være et behov til interesserede.
Der vil blive lavet en folder på engelsk, der fortæller om fordelene ved dansk suffolk både
med den genetiske overlegenhed vi er ved at have sfa inseminering og import, men også
om vores høje veterinære stade i forhold til smitsomme sygdomme hos får.
For at gøre nyhedsbrevet mere levende vil bestyrelsen fremadrettet opfordre til personlige
skildringer fra jeres besætninger. En slags årets gang, om hvad der rør sig nu og her og
Karen har på bedste vis startet med et indlæg fra deres besætning.
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Vores hjemmeside skriger efter at blive brugt noget mere. Både siden med aktive
væddere, men også køb og salg, kan sagtens bruges noget mere. Mangler du hjælp så
skriv til jens.lauesen@suffolk.dk

Får på” Faurholm” i april.
Nu er foråret godt i gang………… vintergækker er retur sammen med erantis og krokus.
Frem myldre alle de forskellige arter af påskeliljer og hyacinter.
På markerne omkring Faurholm pløjes, harves der, og gyllen køres ud.
Luften bliver varmere, og vi finder de steder, hvor der er læ, og ” soler” os.
Og i stalden…………. ja der er liv. Lammene er kommet og vokser støt og roligt.
Efterårets indkøb af to nye gimmere og en vædder gav et godt resultat.
Vi har fået 21 lam fra 14 får. De er næsten ligeligt fordelt mellem væddere og gimmere.
Der er et sæt trillinger imellem. Alle 3 trives.
Vi har klaret os igennem uden dyrlæge – mistet 1 lam. Det er vi rigtig glade for, da sidste
år var et ”sort år” for os.
Den første blev født 9. februar, hvor skolernes vinterferie startede. Børnebørnene var her
og lammet blev aet, klappet og kælet for efter alle kunstens regler. Hvilket i dag indebærer,
at hun skal aes, hver gang vi er i stalden.
Hvis ikke fortæller hun os det selv.
Her på Faurholm får lammene et lammeskjul efter ca. 14 dage. Nu er de begyndt at nippe
til mors rødbeder og kraftfoder.
Mogens sætter en balje/kar ind til dem. Når de voksne fodres, får lammene rødbeder,
hakket i stykker. Efter ikke ret mange dage har de sat smag på dem og guffer i sig.
Kraftfodret er tilsat lidt kerne – fra egen mark.
Høet, som er wappe, kommer de også efter.
Legen som lammene har, mens de voksne spiser, er sjov og spændende at se på. De
løber, springer og hopper i en stor forvirring.
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Mange, der besøger os, synes det er mærkeligt/underfundigt, at lammene fra Suffolk
fødes sorte og ender som hvide.
Fårerne har nu en god appetit og trives med deres lam. Mælk er der nok af.
De lune dage, hvor porten åbnes, og fårerne kigger ud, ser de det grønne græs og
bræger.
Det er også tiden, hvor foldene efterses, tråden strammes/rettes og nye pæle sættes op.
Kunstgødning på græsset skal gives, så der er både til græsning og hø.
Her i april har vi fået vore skind retur fra Tranås. Det er fra sidste års slagtning. Resultatet
er flotte skind med lidt farvespil hist og pist.
Og så må vi ikke glemme kunderne – dem der senere skal købe lammekød, grillpølser og
spegepølser …………. ja de er også begyndt at spørge.
Det er senere. Lige nu kan vi nyde synet af dejlige, livskraftige lam og omsorgsfulde får.
Ca. 1. maj lukker vi alle ud på græs.
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Referat fra Racemøde den 25-4-2015.
Det nye registreringsprogram kan åbenbart alt det som fåreavlerne eftersøger. Og jeg er
da meget positiv over for det. Forlydende er det ikke så omkostningsrig som man skulle
tro. Priser blev sammenlignet. Produktionstal som i De gamle får og geder,
Dataoverførsel fra det danske sysstem. Dansk telefon support. Avlsværdiberegninger.
Index - dog bare på en anden måde - men lige så godt. Programmet oversat til dansk af
Jysk IT. Det største It Landbrugsregistrering i DK. Problemet er dog at hvis ikke alle
bakker op om det og halvdelen så bliver i webdyr + . Har Avlsudvalget et problem!! Jeg
har givet til kende at jeg synes der skal arbejdes videre med ”projektet” og vi skal give
tilsagn med specifikke ønsker, i denne uge. Så det er Haster
Skal jo være klar til januar 2016. Selve programmet er 5 år gammel og alle
børnesygdomme er overstået. I Holland er Kvæg ikke prioriteret højest som her i DK –
men kvæg får og geder står lige. Synes egentlig at Morten har gjort et stort arbejde med at
fremlægge så det er meget forståeligt. Da det Hollandske system er på 32 sider –
medsendes det ikke her i nyhedsbrevet. Men kan ses på www.Suffolk.dk.
Klovsygefesten er ikke slut endnu! Dyrskuerne følger ikke sundhedsudvalgets linjer. Det er
noget rod. Så hvis du skal udstille i Roskilde – kan du ikke udstille i Herning da der er
tredivedages Reglen!!!
Landsskuet har valgt at attesten kun kan være 3 år gammel og Roskilde har valgt at
gederne ikke skal testes – Derfor er der en konflikt.
Der er også alt for mange forskellige priser på selve klovsygetesten…. Husk: det er ikke
din dyrlæge der skal fange dyrene. Men dig der skal have dem klar til dyrlægen kommer
og tester!! Ellers bliver timeprisen jo alt for høj.
Der er også stor usikkerhed på om testene er sikre.
Der er en undersøgelse i gang om testene er billigere at få fremstillet i udlandet.
God sommer til alle Suffolk avlere. ☺
Med venlig hilsen
Conny Elizabeth Lauesen
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