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Nyhedsbrev Januar 2014.
Nyt fra formanden
Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores
nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til at ligge i januar. Vi var i alt 26 til
spisning og de tilbagemeldinger vi har fået er, at alle synes, det havde været en god dag. Bortset
fra den ekstraordinære generalforsamling var der ikke noget strikt fast program, men meget fagligt
blev det nu alligevel. Fremadrettet har vi i bestyrelsen fået en del ønsker til fagligt indhold som bl.a.
en diskussion om evt. ændring af vægtningerne i indeksberegningen og en snak om vores fælles
avlsmål.
Jeg har fået tilbagemelding fra Fødevarestyrelsen om, at de prøver at få godkendt, at vi laver et
insemineringskursus til august, hvor der gives godkendelse til inseminering med tilbagevirkende
kraft. Da der er afsat penge til det fra fåreafgiftsfonden i 2014 er det vigtigt at kurset afholdes Ila
året, men FVST kan ikke love tidspunkt for den endelige godkendelse. Vi afventer spændt
yderligere information. Hvis du er interesseret i kurset, vil jeg meget gerne skrive dig op på listen,
men vil gerne, hvis du vil sende mig en mail om det på rask.nymand@mail.dk
Hos mange af jer er der fuld gang i læmningerne, ja ved nogen er det allerede ovre, mens nogen
stadig har spændingen til gode. Herfra kan jeg berette at kun to lam er født med misdannelse, der
kunne være foreneligt med Schmallenberg, men da jeg ikke i år har testet for det, ved jeg jo ikke
med sikkerhed om det er det. Sidste år var et mareridt- det her kan jeg bedre leve med. Håber ikke
i andre ser noget til det.
Det er min fornemmelse, på det jeg har hørt fra nogle af jer, at der er godt med lam i fårene
(omkring 1,8 lam i snit på ældre) så det kan vi være godt tilfreds med fra racemæssigt synspunkt.
Så må vi se hvordan der går mht. læmmehjælp og dødelighed senere. I må meget gerne skrive til
min mail om, hvordan jeres erfaring med læmningen er gået, så kan jeg skrive lidt om det her.
Vedr. afsætning af slagtelam er der en hvis bekymring i foreningen for lammeproducenter om det
bliver et problem at afsætte slagtelammene. Jeg tror vi kan være lidt mindre bekymrede da en del
slagtere vælger vores race fremfor krydsninger med mere nøjsomme racer. Om prisen bliver den
samme som sidste år må vi se til den tid.
Påske lørdag er også fårets dag, så er du medlem af Dansk Fåreavl og gerne vil vise din
besætning frem denne dag så grib fat i din lokalformand. Vi hjælper dig gerne med gode råd. Mig
bekendt holder Jens Østergård og undertegnede dørene åbne denne dag og i er selvfølgeligt
velkomne.
Held og lykke med læmninger og lam!
Hilsen Anne Nymand
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Referat Ekstraordinær Generalforsamling Dansk Suffolk den 4-1-2014
1. Dirigent. Asger Jacobsen blev valgt.
Referent. Jens Lauesen blev valgt.
2. Indkald til Ekstraordinær generalforsamling lovlig varslet i henhold til vedtægter.
3. Der blev orienteret om vedtægts ændring af Anne Nymand
4. Ændringen af vedtægterne blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning.
5. Indkommende forslag - ingen
6. Efterfølgende var der en livlig debat omkring scanning og kåring. Der var ikke nogen
endelig konklusion på indlæggene.
7. Der var forslag omkring at nyhedsbrev lægges ud på hjemmesiden kort efter udgivelsen.
8. Der blev reklameret for at aktiv vædder skal være mere synlig for at fremhæve racen.
9. Det blev fremhævet at opdateringer på siden blev gjort mere synlig.
10. Ved næste Suffolk dag går turen til Sjælland. Nærmere info. kommer i nyhedsbrev der
udsendes i juli måned.

INDIVID AFPRØVNING 2014
Afprøvning af vædderlam til brug i lammeproduktionen
Baggrund: Afprøvning af vædderlam under ens forhold på en god kløvergræsmark er opstået på
grund af at for mange lammeproducenter, har oplevet at indkøbte vædderlam har haft svært ved at
slå til i besætningen. Alt for mange er gået i stå og derved endt i slagtehuset. Dette kan have
mange forskellige årsager (socialt adfærd, manglende kondition, for hurtig opvækst i starten med
kraftfoder osv.). Dette er spild af gode ressourcer.
Vores samfund ændrer sig med hensyn til ændrede driftsformer. Nedenstående er eksempler på
ændrede driftsformer fra traditionelle græsmarker og færdigfedning på stald med kraftfolder
• Naturpleje: dyrene skal kunne tåle store ændringer i fodersammensætningen hen over året.
Fodermidlerne er af forskellig karakter (naturgræs, miljøgræs, lyng, skrub, osv.). De dyr
som der bliver brug for fremover, skal kunne omsætte store mængder grovfoder og
omsætte det til god tilvækst med stor kødansætning.
• Udegående dyr: Med de nye regler på området er det også nødvendig fremover at se på
vædderens pels. Uldkvaliteten kommer til at spille en større rolle fremover sammen med
dyrets hårdførhed.
• Priser på aktuelle foderemner: Priserne på fodermidler er de seneste år steget meget
kraftig. Dette bevirker at der fremover skal fokuseres på græs som foder til
lammeproduktionen og kun anvende kraftfoder til slutfedning for at lave det perfekte
slagtelam.
Dette medfører, at vi er nødt til at se på nye faktorer ved udvælgelsen af gode kommende
avlsvædderlam. Disse faktorer kan bl.a. være:
• Dyrene skal være gode til at omsætte store mængder tung fordøjelige foderemner.
• Gode ben så de kan gå efter foderet
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Høj daglig tilvækst og god muskelfylde på slagtelam
God social adfærd
Selvhjulpne dyr
Osv.

Formål og test
Dette Projekt har til formål at afprøve gode vædderlam under ens optimale forhold på en god
kløver græsmark. Dyrene vil lige fra ankomst til slut få de bedste optimale betingelser for tilvækst.
Der vil blive registreret egenskaber for:
• Tilvækst (vejninger)
• Muskelfylde (scanning)
• Kropsform-Uldkvalitet (Kåring)
• Social adfærd (løbende registreringer)
• Sygdomsregistrering
Krav til lam i afprøvningen:
• M3 status
• Klovsyge fri (ejererklæring ved indsættelse).
• Født som tvilling
• Afkom efter diverse racer i Danmark samt specielle krydsningskombinationer
• Har været på græs med sin mor og ikke tildelt supplerende kraftfoder i græsningsperioden.
Modtagelse af lammene
Her udføres:
• Dyrlæge kontrol
• Vaccination bløde nyrer(skal også ske i besætningen 6 uger før ankomst)
• Orm/coccidiose behandling
• Lammene skal være nyklippet. ( Ca. 1uge før ankomst)
• Klovbad (Lammene får fodbad ved start og slut af forsøget)
Afprøvning
Afprøvningen finder sted hos gdr. Ivar Nørlund, Grindsted, hvor der på adressen ikke er får i
forvejen. Dyrene vil blive passet af Ivar som ikke har kontakt med andre får og rådgives med
hensyn til pasning af projektgruppen.
Ivar vil i samarbejde med dyrlægen som er tilknyttet projektet have ansvaret for dyrenes daglige
pleje. Såfremt et dyr bliver syg og skal behandles evt. aflives træffes disse beslutninger af
dyrlægen alene.
Ved alvorlig sygdom som påvirker dyrets fremtidige tilstedeværelse i forsøget vil dyrets ejer blive
kontaktet for at afhente dyret.
Lammene opdeles i passende hold efter alder.
Hold A: født fra 1/3-15/4 2014
Lam født uden for perioden kan evt. også medtages. Projektgruppen vil vurdere om disse lam
passer ind i holdet. Ved stor tilslutning som vi håber på vil der blive oprettet et hold B.
Der skal minimum tilmeldes 2 lam for hver besætning. Erfaring fra sidste års afprøvning viser at
kun et lam giver adfærds problemer i starten af forsøget.
Lammenes alder ved forsøgets opstart er valgt ud fra dyrenes evne til tilvækst ud fra deres evne til
kun at optage græs som eneste grovfoder. Mineraler tildeles ad libitum for at sikre optimal
foderudnyttelse.
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Fravænning fra moder hold A 15.6 Lammene skal herefter leveres til forsøgsstedet hvor de vil
have 14 dages indkøring inden forsøget starter.
Opstart afprøvningen:
• Afprøvning opstart A 15.6 hvor alle lam vejes. Dyrene vil herefter blive vejet hver 14 dg.
• Afprøvning slut ca. A 15.9 hvor alle lam slutvejes.
14 dage før afslutning bliver alle dyr kåret og muskelscannet.
Forsøget afsluttes på Grindsted Landbrugsskole hvor projektgruppen i samarbejde med
avlsudvalget under Dansk Fåreavl vil lave et fælles arrangement. Der er nedsat en arbejdsgruppe
som vil udarbejde et yderst spændende program for denne dag.
Dette projekt er tænkt som opstart til en ny form for individafprøvning af gode vædderlam, som kan
anvendes i de mange slagtelamsbesætninger.
Alt for mange gode avlsvædderlam kommer aldrig ud i slagtelamsbesætningerne. Dette skal der
laves om på. Derfor støt op om afprøvningen og vær med til at forme fremtidens produktion af lam i
Danmark.
Projektgruppen vil opfordre alle lammeproducenter til at købe årets væddere via
individafprøvningen ,ved at producenterne bestiller lam hos deres sædvanlige leverandør, men på
betingelse af, at lammene er afprøvet
Der sendes en mail til alle Danske Lammeproducenter, hvor der opfordres til at bestille deres
kommende vædderlam hos avlerne nu. Således de kan komme med i afprøvningen.
Samtidig vil vi opfordre avlerne til at kontakte lammeproducenterne for at indgå en handel nu
således der bliver stor opbakning til projektet.
Afprøvningen er gratis. Forsøget er et projekt under fåreafgiftsfonden Dyrene skal blot leveres på
anviste kommende adresse.
Da dette er et forsøgsprojekt er der kun plads til et begrænset antal lam. Det er derfor vigtigt, at der
sker en forholdsvis hurtig tilmelding.Vi anmoder om en forhåndstilmelding med antal dyr senest
1.feb og en endelig 1. april.
Der forbeholdes ret til at redigere i tilmeldingerne således at afprøvningen får et bredt spektrum af
dyr.
Alle forsøgsresultater vil blive offentliggjort på Danske Producenters hjemmeside samt Sheep.dk
Tilmelding
Tilmelding med oplysninger:
• Dyrets ejer, navn, adresse, tlf. nummer og e-mail
• Dyrets CHR – nummer, fødselsdato og race
Oplysningerne sendes til:
Projektpruppen for individafprøvning af vædderlam
Post@gl-amstrup.dk
Eller tilmeldes på:
Tlf. 97 54 85 05 / Fax 97 54 81 29
Med venlig hilsen
Danske Lammeproducenter

Print dato 07-04-2014

Side 4 af 5

Dansk Suffolk
www.suffolk.dk

Kontingent for 2014
Det er nu tid at betale kontingent for 2014.
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 28.2.2014 ifølge vedtægterne.
Bedes indsat på Konto i Nordea
2014 – 012 526 1418
Ønsker du ikke at være medlem mere ser du bort fra denne skrivelse.

Kommende arrangementer.
Suffolkdag den 6-9-2014 hos Karen og Mogens Olsen. Hørve. Reserver dagen allerede nu ☺
Fårearrangementer 3 weekends i september og Kimbrer skue første weekend i oktober.
20-9-2014 vædderlamsskue sammen med individprøveafslutning på Grindsted Landbrugsskole.
I slutningen af september arrangerer Inge Marcussen tur til Frankrig og ca. den 13-14-9 arrangerer
Texel foreningen en tur til Sverige
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