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Nyt fra formanden: 
 

Foråret er kommet til det nordjyske, solen er fremme 10-12 grader, græsset gror og fuglene synger. Så ved 
man det er snart tiden til at dyrene skal ud. 

Læmmesæsonen 2019 er godt overstået her, det har været det letteste år nogensinde for vores 
vedkommende. 17 får/gimmer har fået 29 levede lam, 1 dødfødt og 1 defekt/deform. Den eneste, som har 
jeg givet fødselshjælp til, er det defekte lam. Det er rart at prøve, men hvorfor det har været så let i år, har 
jeg kun mine gæt til. Kan det skyldes det rigtige foder/ rigtige mængde mineraler, eller er den milde vinter! 
Så vi prøver igen, på samme måde til næste læmmesæson. 

Dog har der været et kæmpe minus, vi har 9 som ikke var drægtige. Det skyldes den tørre/varme sommer 
for iflg. Carl som scanner dyrene, har sæden ved vædderen ”kogt” på et tidspunkt. Jeg har aldrig brugt at 
klippe vædderen før han kommer til fårene, så der har vi lært at være opmærksom på i fremtiden, for at 
optimere sædkvaliteten. Der har jeg hørt fra andre avlere, de klipper altid vædderen 4-6 uger før 
bedækningssæsonen. 

Dem som jeg har snakket med, som har overstået læmmesæsonen, siger det har gået let i år, nogen siger 
de har fået lidt færre lam, andre siger det er uændret ifh. til andre år. Så er der andre, som først er i gang 
med læmmesæsonen nu, håber det går godt. 

Jeg har i år skrevet flere detaljer op vedr. lammet ved fødsel. Det som har været et must, det er halelængde 
på lammene. De har været delt op i 3 kategorier lang, mellem og kort, dvs. lang under haser, mellem ned til 
haser og kort imellem hale rod og haser. Der er flere mellem end tidligere, få korte og ganske få lange. 
Gimmer med korte bliver 100 % brugt i fremtiden og gimmer med lang bliver slagtet. Om det er at være 
nørd ved jeg ikke, men det er spændende at følge i ens egen besætning. 

  



 

 

 

 

Nyhedsbrevet fra februar 2018, har Anne skrevet om parasitter inden udbinding, det er altid godt at 
genopfriske omkring lammene og udbinding. Hvis man ikke længere har nyhedsbrevet på mail, kan det 
findes på hjemmesiden suffolk.dk. 

Omkring vores hjemmeside, kan jeg kun opfodre alle medlemmer til at bruge køb og salg, hvis man mangler 
dyr eller vil sælge dyr. 

 

 

Sociale medier: 
 

I dag fylder de sociale nyheder meget ved mange. Men hvis man kan sortere i nyhedsstrømmen, er der 
engang imellem nogen guldkorn, som andre har prøvet indenfor får. Der er flere grupper indenfor vores 
uldne verden, der henviser jeg til Facebook. Der er også mange spørgsmål som uerfarne fåre folk stiller, så 
hvis man har tid og overskud, kan det godt give lidt feedback på en meget positiv måde, hvis man bruger 
lidt tid på at hjælpe andre med deres problemer. Der er en gruppe som hedder Danish Suffolk, brug den 
hvis I har spørgsmål vedr. jeres Suffolk. 

  



 

 

Kontingent 2019 
 

Reminder vedr. kontingent/medlemskab 2019 i Dansk Suffolk, du/I kan stadigvæk nå at få et medlemskab. 
Alle er velkomne. 

Enkeltperson 200 kr. 

Husstandskontingent 300 kr. 

Angiv venligst navn når du/I indsætter på konto 9570 11725058 

 

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god påske på vegne af Dansk Suffolks bestyrelse. 

 

Lars Elgaard 

 

 


