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Nyt fra formanden
Håndtering og tips i forbindelse med læmning.
Afgræsning Randzoner og andre arealer.
Referat af møde for Suffolk avlere i privatregi.
Generalforsamling 10.januar 2015

1. Nyt fra formanden
Kursus i insemination
I august afholdt jeg 2 kurser i insemination af får og begge kurser var overtegnede. En del suffolkavlere var
med og af evalueringerne forlød det fra flere, at man sagtens kunne bruge kurset, selvom man ikke havde
tænkt sig at inseminere. Det har da også hele tiden været min intention, da det er al forarbejdet, der
bestemmer, hvor mange lam, der bliver født uanset om man vælger at inseminere eller at sætte en vædder
til. Der vil blive udbydt nye kurser næste årKimbrerskuet
Der var rekord tilmelding af suffolk til Kimbrerskuet i år. Hele 13 dyr fra 4 besætninger. Niels Ole Kristensen
vandt med skuets bedste får og jeg fik bedste besætningsgruppe, så vi var sku stolte og glade. En dejlig
afslutning på dyrskuesæsonen.
Salg af avlsdyr
I nogle områder af landet har der været en utrolig efterspørgsel efter avlsdyr. Der er både solgt han og
hundyr til etablerede fåreavlere, men der er også flere ny opstartede besætninger iblandt. Velkommen til
dem alle i vores lille klub!
Godkendelse til eksport af FVST
Lige nu ligger jeg i dialog med Fødevarestyrelsen omkring implementeringen af de nye scrapie regler, for at
få besætningen godkendt til eksport af avlsdyr. Sidste tilmelding er senest 1. november 2014.
For nuværende vil jeg anbefale jer at tilmelde jer på:
https://saas.resultmaker.com/rmFrontEnd/fvst.aspx?id=henvendelser eller ved at skrive til
Fødevarestyrelsen, att. Dyresundhed, Stationsparken31-33, 2600 Glostrup, hvor i skriver at, i gerne vil følge
scrapie-udførsels-programmet. Umiddelbart virker alle de krav, de stiller op, som nærmest umulige at
overholde, men hvis jeg får min vilje, så vil de fleste kunne eksportere dyr med genotype ARR/ARR og dem
har vi heldigvis en hel del af i vores race.
Det er ikke sjældent, at vi får henvendelser fra udlandet på suffolks og pt har Tyskland vist interesse for
nogle af vores insemineringsafkom. Havde Rusland ikke lukket af, havde vi også haft en bestilling dertil. Så
jeg mener bestemt, at der er basis for at holde gryden i kog, det er jo ikke alle år, man kan sælge så meget
på hjemmemarkedet, men selvfølgelig skal vi også hele tiden holde os for øje, at ikke alle dyr er egnet til avl.
Generalforsamling i januar
På vores ekstraordinære generalforsamling i januar, blev det besluttet at holde 2 årlige suffolk møder, hvoraf
det ene skulle holdes i januar og rumme vores årlige generalforsamling (se indkaldelse andetsteds i bladet),
mens det andet skulle ligge i september. I september i år var vi alle inviteret til at besøge Mogens og Karen
Olsen ved Hørve på Sjælland. Desværre var der kun meget få tilmeldte. Jeg selv var nødt til at deltage i 75
års familiefødselsdag og jeg ved at flere andre døjede med at få færgetider og transportlogistik til at passe.
Rigtigt ærgerligt, for Mogens og Karen har modsat været rigtigt flinke til at møde op på, for dem, den
modsatte side at vandet.
Læmmesæsonen
Jeg vil næste tro at de fleste suffolk er ilæmmet på nuværende tidspunkt, så nu skal vi så passe på de lam,
der ligger i fårene frem til læmning. Husk særligt de sidste 3-4 uger før forventet læmning at sørge for
tildeling af vitaminer og míneraler og særligt Vit E, der har stor betydning for lammenes livskraft.

2. Håndtering og tips i forbindelse med læmning
Mange af jer står midt i læmmesæsonen, for andre er den overstået og nogle har stadig spændingen til
gode. Fælles for os alle er, at vi bliver ved at opleve noget i forbindelse med læmmesæsonen, vi ikke har
været med til før. Nogle er mere erfarne end andre og derfor kommer nu denne oversigtsartikel om basale
huskeregler. For nyetablerede kan det være end guldgrube af besparede ærgrelser og for mere erfarne kan
man jo håbe, at der stadig er en og anden ting, de kan bruge.

Print dato 03-01-2015

Side 1 af 7

Dansk Suffolk
www.suffolk.dk
Jeg vil i den forbindelse ikke undlade at nævne, at man nu i snart 1 år har haft mulighed for at tegne en
rådgivningsaftale med dyrlægen. Kort fortalt betyder det, at man forpligter sig til 6 årlige besøg, hvor
management og sundhed i besætningen gennemgås, men at man til gengæld må have antibiotika stående i
besætningen til behandling af syge dyr. Har man f.eks udbrud af orf viser erfaringen, at der i kølvandet kan
komme en del yverbetændelser. Med rådgivningsaftalen har man nu mulighed for helt legalt at behandle
dem, så snart de opstår og dermed undgå at skulle ringe til dyrlægen i vagten, for med får er det vist mere
reglen end undtagelsen, at det altid er der, det går galt. Selvfølgelig vil besætningsbesøgene koste noget,
men man skulle helst kunne opnå en bedre sundhed og dermed kunne få en bedre økonomi ellers er der jo
ikke meget ved det. Så spørg da lige dyrlægen om vedkommende kender noget til får, inden du tegner
aftalen.
Jeg vil ikke i denne artikel komme ind på alle de ting, der kan gå galt, men pointere, at hvis man følger
nedenstående er man godt rustet og på forkant med tingenes tilstand. Der bliver rundt omkring i landet holdt
kurser i, hvad du kan udføre af behandlinger hér og nu for at hjælpe dyret og ja evt. undgå at skulle ringe
efter dyrlægen.
Allerførst kan der ikke pointeres nok, hvor vigtigt det er, at få fårene klippet, men dog helst ikke senere end 4
uger før forventet læmning. Risikoen for fødselsbesvær og stofskiftelidelser reduceres markant, tegn på
forestående læmning bliver lettere at se og lammene får nemmere ved at finde patten i stedet for at stå at
bruge tid på at sutte i en tot uld.
Når fåret begynder at sætte yver (dag 80-100 i drægtigheden, hvor drægtighedslængden er ca 145-150
dage), er det tid til at tænke sig rigtigt godt om. Foderskift og stress fra nu af, skal man være meget
varsomme med og har dyrene været underforsynet med vitaminer og mineraler, er det på højeste tid at
komme i gang, hvis man vil undgå/ minimere problemer i læmmeperioden. Ved at fodre 2 gange dagligt
opdages får, der mister ædelysten med det samme og ved således rettidig indgriben kan de fleste
helbredes. Lad være at vente for at se, om den ikke er bedre om et par dage. Får er byttedyr så ved første
tegn på svaghed bliver de ædt af ulven, så det er først når fåret er rigtigt sygt, at man overhovedet ser
symptomerne.
Den sidste måned af drægtigheden ses hævelse og rødme af de ydre kønsorganer og rødmen tiltager de
sidste par dage inden læmningen. Det sidste døgn inden læmning bliver fåret helt indsunken i højre flanke,
idet lammet nu har lagt sig op, klar i fødselsvejen til at blive født. Fra nu af søger hun udkanten af flokken,
typisk rundt langs væggene, længst væk fra uro og når veerne starter bygger hun rede ved at skrabe i
underlaget, rejse og lægge sig ofte, kalder brægende og flegmer (løfter overlæben og mimrer). På det her
tidspunkt kan hun godt finde på at prøve at stjæle andres lam.
Når opblokningsfasen er ved at være slut, og der kan godt gå 2-3 timer lægger hun sig og presser mere
koncentreret og fostervandsposen kommer til syne og brister.
•
•
•
•

Hvis der ikke er fosterdele til syne i kønsåbningen i løbet af en ½ til 1 time efter fostervandet er gået,
er det tid til at gribe ind, for så er der som regel noget galt.
Ligeledes bør man gribe ind, hvis de fosterdele, man kan se, tyder på en holdningsfejl (f.eks. hvis
kun hovedet er med)
Hvis ikke lammet er født senest en halv time efter fosterdelene er kommet til syne bør dyret
undersøges.
Du bør også undersøge fåret, hvis det efter en periode med veaktivitet pludseligt stopper og
begynder at æde og interessere sig for andre ting.

Når du så skal hjælpe, så husk at fostervand er noget af det allermest allergifremkaldende, der findes, selv
om du selv har ligget i det i 9 måneder. Beskyt dig med handsker og hold styr på hygiejnen for fårets skyld.
Brug aldrig sæbe som smøremiddel, men køb en bøtte fødselsgel og have stående til formålet.
Efter læmningen er det en god idé at have en fast procedure for undersøgelse af fåret:
• Vokspropper, der har forseglet pattekanalen fjernes fra yveret ved at malke en stråle ud, samtidigt
checkes at der er mælk i begge kirtler
• Check om der er flere lam og efter skade i forbindelse med fødselshjælp
• Check om fårets moderinstinkter er i orden
• Flytning til enkeltboks
• Check at efterbyrden er afgået inden 12 timer
• Hvis store patter da udmalkning/ ved bipatter tapes disse til med feks atlettape
• Hvis kun et lam da evt udmalkning til råmælksbank ( ikke fra gimmere)
• Check klove
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Ved lammet kunne følgende være en fast procedure:
• Sørg for frie luftveje- snyd næse på lammet/ halmstrå i næsebor
• Stimulere vejrtrækning: niv den i næsen (philtrum), tør med håndklæde
• Hvis meget slim, da op i bagben og sving
• Navledyp med iodsprit
• Efter 1 time checkes om lammet har drukket ellers gives 50-100 ml råmælk med sonde
• Check for misdannelser (gane, øjne, endetarm)
• 1. afføring fjernes evt, da meget klæbrig
• Lyt efter sultne lam og hold øje med, at de ikke kommer i klemme
• Registrering og vejning
• Øremærkning og evt halekupering efter 1-2 dage, husk at kønsdelene skal kunne dækkes.
Fåret er flokdyr, så der er mest ro på, hvis hun får lov at læmme i flokken. Flytning og anden stress når fåret
er i gang med læmningen kan få processen til at gå i stå og i værste fald betyde fødsel af dødfødte lam. Når
først lammene er født, er hun nem at flytte med. Tager du lammene vil langt de fleste følge dig, kun nogle
gimmere eller får, der har haft en hård fødsel, kan være lidt skeptiske og skal derfor hjælpes på vej. Hold
dem i en enkeltboks et døgns tid eller mere, indtil du et helt sikker på, at lammene drikker godt og alt forløber
normalt. Herefter er det en god ide at lukke de nybagte mødre sammen med en mindre flok, der lige har
læmmet, så hun lige kan vænne sig til at finde sine lam, inden hun kommer ind i en større flok. Hér er det en
god ide at gå en tur igennem 2-3 gange dagligt for at checke at alle lam er mætte og tilfredse.
For at undgå problemer med bla coccidiose må aldersforskellen mellem det ældste og yngste lam i flokken
aldrig være over 1 måned. I så fald bør du dele dem i to hold: tidligt fødte og senere fødte. Vinterfolde, hvor
fårene måske har kunnet gå ud og ind til inden læmning må aldrig bruges til dem, der har læmmet, den er
voldsomt inficeret med bla coccidier.
Meget omkring får handler om at være rettidig og med viden og planlægning, kan der fås rigtigt gode
resultater. Selvfølgelig kan noget gå galt, men hvis du har en plan, kan du gribe ind i tide og forhåbentlig
minimere skadernes omfang.
God fornøjelse med læmningerne.

Skrevet af Dyrlæge Anne Nymand
På følgende link kan man se lidt forskellige billeder af en læmning
http://bedford.extension.psu.edu/Agriculture/Les

3.Afgræsning randzoner og andre arealer.
Indledning til dette emne er, der er efterhånden gode muligheder for en billig afgræsning til fårene.
I september 2013, flyttede jeg 18 suffolk får på en randzone ved en planteavler/svineproducent. Hegningen
betalte landmanden, der er 3,5 ha med randzoner. Dog startede de på ca. 1 ha. Arealet er udlagt med
blanding 26. Dyrene havde rigeligt med græs til midt oktober, der var også sat vædder til på arealet, det gik
over alt forventning. De blev flyttet på nyudlagt græsmark indtil indbinding.
Landmanden har udgiften til pudsning af randzoner eller høslæt, alt efter hvad man gør. Men her kan man
snakke med den enkelte landmand, om der muligheder for et samarbejde, han spare udgiften til brændstof
osv. Her får man en billig afgræsning uden de store udgifter.
Ved udbinding 2014, blev de 3,5 ha hegnet kun til fårene, gimmerlammene kom med på en randzone, hvor
dyrene ikke tidligere har gået, det har været en succes rent tilvækstmæssigst men ikke når det gælder hegn!
Print dato 03-01-2015

Side 3 af 7

Dansk Suffolk
www.suffolk.dk
Alle gimmer fandt det sjovere, at afgræsse vårbyggen. Så de kom tilbage i en indhegning med 6 rækker tråd,
de skulle have en ordentlig omgang strøm. Maskehegn er ikke så fleksibel som trådhegn når de store
maskiner køre gylle, sprøjter osv. en sprøjtebom kan godt knæk, når den hænger fast i et maskehegn. Men
de gamle dyr, som gik der var en rigtig ide. De fik 3 uger på hver randzone, de er i en rigtigt god foderstand
(fede). Der var en anden sidegevinst for landmanden, alt hvad der hedder ukrudt, urter og bjørneklo er ædt.
Men en ting som er tankevækkende er, mineraler i den periode hvor de æder ukrudt, urter og bjørneklo er
forbruget lig nul.

Gimmerne kom med igen efter 3 uger, de har nu respekt for elhegn, der er 22 dyr på randzoner indtil 1juli.
Alle inddelte randzoner har været afgræsset 1 gang. Nu var muligheden for afgræsning efter 2 x slæt på 2
ha, men sådan skulle det ikke gå, fjernvarmeværket kontakter mig omkring afgræsning på 1,8 ha med
solceller, hegnet var lavet. De ansatte slog med buskrydder omkring solcellerne, det var en stor udgift for
værket. De har tidligere fået det afgræsset ned af får, men han var holdt med dyr. Værket holder øje med
dyrene, vander dem og går en runde ved dyrene hver dag. Så de kontrolleret flere gange dagligt, så er de
blevet samlingspunkt for en flok dagplejer også. De har gået der siden 1. juli indtil 15. september, de gamle
dyr er kommet til vædder den 15. september på randzonen igen. Der er blevet lavet 24 minibig wrap på
randzonerne i perioden, hvor de afgræssede omkring solcellerne, på nuværende tidspunkt er der stadigvæk
som meget græs på randzonerne, at de træder mere ned end de æder. Vædderen er taget fra 20. oktober,
nu er gimmerne kommet tilbage på randzonerne, dog skal alle dyrene slutte på 2 ha, hvor der kun er taget
slæt. Så starter de på randzonerne igen til næste år.

Det var lidt omkring, hvordan der er muligheder for alternativ afgræsning, men det er stadigvæk rart med en
mark omkring sin bopæl med lidt suffolk dyr på.
Er der nogen som vil vide mere omkring fordele eller ulemper, så bare give et ring eller mail.
Lars Elgaard
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4.Referat af møde for Suffolk avlere i privatregi.

Det var med stor skuffelse at der ikke var flere der ønskede at besøge Karen og Mogens i Hørve på
Suffolkdagen. Dagen måtte aflyses. Vi der Stod tilbage undrende og uforstående fik Karen og Mogens til at
tage dagen op – dog i Privat Regi. Det kom til at foregå den 12. oktober, med samme repertoire. Vejret lagde
fra dagens start ud med at gøre sit yderste for at gøre os tilfredse. Vi mødtes på Pumpestationen i Audebo.
Her startede vi med en kop kaffe i solens stråler.

Derefter viste Arne os rundt på Pumpestationen.

Arne fortalte historien om hvordan det startede i 1873 med begyndelsen til at lammefjorden blev
inddæmmet. Men før inddæmningen fandtes der en lille ø midt i lammefjorden hvor bonden der havde de
allerbedste lam boede. De blev bragt ombord på skibene i vikingetiden og brugt til mad ombord under
togterne. Deraf navnet Lammefjorden. Arne er en fantastisk fortæller og vi blev totalt grebet af hans
entusiasme. Vi kunne straks mærke at her var noget han virkelig brændte for.
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Klokken løb alt for hurtig og vi spiste den medbragte mad ved bordene udenfor pumpestationen, mens vi
nød solen og udsigten over vandet. Derefter blev det til en kort gåtur, hvorefter vi kørte ud for at se
lammefjordsgulerødder. Nogle steder er der helt bundløst – jorden gynger under en når man hopper. Det var
sjovt at prøve.

Mogens på gyngende grund

Smukke Suffolk

Derefter gik turen videre til Karen og Mogens hvor vi så Suffolk fårene. De har en rigtig fin besætning med
moderdyr af en meget fin størrelse. Dyr de kan være stolte af.
Vi fik også en rundtur i Gårdbutikken – jeg kunne ikke stå for et lavendelfarvet Halstørklæde og måtte bare
eje det.

Derefter blev vi budt på aftensmad – en skøn anretning med lammekølle fra Suffolk. Må sige Karen er en
fantastisk kok. Det blev en lang dag for snakken gik lystigt og der var ”klister” på stolen. Helt igennem en helt
fantastisk dag som vi kan glæde os over længe.
Tak til Karen og Mogens for en dejlig dag.
Conny
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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Suffolk
lørdag den 10. januar 2015 kl 12
Hos Conny og Jens Lauesen
Vesterskovvej 21, Rønninge
5550 Langeskov
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse, på valg er Lars Elgaard
Valg af revisor og suppleant
Fastsættelse af næste års kontingent
Eventuelt

Foreningen er vært ved frokost og kaffe så tilmelding er nødvendig på
conny.lauesen@suffolk.dk eller telefon nr 20967217 senest den 2. januar
2015
Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen på anne.nymand@suffolk.dk
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