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1 Nyt fra formanden 
Sommeren går snart på held og dermed også sæsonen for dyrskuer. Dansk Suffolk har været flot 
repræsenteret på rigtigt mange af skuerne og det bedste resultat er vel, at en Suffolk stod øverst på podiet på 
Roskilde Dyrskue, som vinder af titlen som Sjællands præmie vædder 2014. Vædderen stammer oprindeligt 
fra Vitskøl v/ Jørn Bloch, men ejes nu af Selandia Landbrug på Sjælland. Vi var en del der savnede at se den 
i Herning, men det er jo ikke altid nemt at få tid til det hele.  
Det er et stort arbejde at gøre et dyr klar til dyrskue og få det trænet til at gå ordentligt, så stor respekt for alle 
jer, der har deltaget på skuerne rundt omkring. Som dyrlæge ville jeg allerhelst undgå dyrskuer for at 
minimere smitterisiko. Men i et land som Danmark, hvor vi er fri for en hel del sygdomme samt med det 
efterhånden store kontrolsystem, der er i forbindelse med skuerne, så mener jeg det er relativt sikkert at 
deltage og enormt vigtigt for racen at få vist, hvad det er vi har at byde på. 
Senest blev der i Herning vist interesse fra udlandet om køb af væddere, da de havde set, at vi brugte sæd fra 
engelske topvæddere. Det bliver spændende at se, om der kommer handler i hus til næste år. 
Der er kommet opkrævning for kontrolgebyrer fra Fødevarestyrelsen og med det en præcisering af, hvad det 
kræver at få tilladelse til at eksportere. Nyt for mig er, at eksport besætninger ikke må have kontakt med dyr 
fra besætninger, der ikke kræver deres dyr testet for scrapie hos DAKA og har dokumentation herfor. 
Dyrskuerne kræver at besætningerne skal levere selvdøde og aflivede dyr til DAKA, men ikke at får over 18 

mdr skal testes for scrapie. I den anledning har jeg 
tænkt mig at spørge FVST, om det også gælder 
dyr med genotype ARR/ARR (alle mine på nær 1 
får er genotyppe ARR/ARR), da de jo ikke kan få 
scrapie. Så det kan være at eksport ender med at 
være en ”død sild” for mit vedkommende. 
Suffolk dagen hos Mogens og Karen Olsen på 
Sjælland er nært forestående og invitationen med 
nærmere deltaljer og kørselsvejledning ser du 
andetsteds i nyhedsbrevet. Jeg håber, at så mange 
af jer som muligt vil bakke op om arrangementet. 
Er du interesseret i samkørsel, så ret henvendelse 
til Mogens om, hvem der er tilmeldt, der er jo 
ingen grund til ikke at fylde bilerne op. 
Hilsen Anne Nymand 
 

 
2 FRA UDSTILLINGS-UDVALGET (LANDSSKUET) 
 
21.7.2014 var Udstillings-Udvalget samlet – for at evaluere. Samt for at kigge fremad.  
Landsskuet var stort set gået tilfredsstillende. Der vil altid være nogle småjusteringer, som skal foretages. 
Et af temaerne var: Hvordan fastholder vi – og hvordan får vi flere til at udstille. Det er et emne, der skal 
arbejdes meget med. Uundgåeligt i denne sammenhæng er: Prisniveauet for at være udstiller. 
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Det var den økonomiske side af sagen. Derudover må vi konstatere, at i de år, der er taget klovsygetest som 
adgangstegn til Landsskuet, er der ikke kendte udbrud/tilbagefald af klovsyge på de jyske skuer.  
Derfor er det nu besluttet, at Udstillings-udvalget/Landsskuet ikke vil kræve klovsygetest for at deltage. 
Fremover vil det være på tro-og love-erklæringen (som hidtil – sammen med orf og smitsom 
øjenbetændelse), som man underskriver for at kunne udstille. - se Landsskuets hjemmeside. (Her vil der 
måske komme flere sygdomme med – samt det vil blive opdateret, så der står 6 måneder alle steder). 
Hvis nogen skulle være nervøse for at hjemtage smitte for klovsyge fra en dyresamling, - så skal man isolere 
dyrene, når man kommer hjem. Man kan så enten tage prøve eller behandle – som man jo gør (og i hvert fald 
bør gøre) hver gang, man indfører dyr i sin besætning. F.eks. fodbad (udendørs) i 2 minutter i 5% formalin. 
Beslutningen om ikke længere at kræve test er taget enstemmigt af hele udvalget. Inden mødet havde 
udvalgsmedlemmerne forhørt sig i deres bagland. 
Venlig hilsen 
Udstillings-Udvalget 
 
 
3 Ilæmning af får på Munksminde Suffolk 
Her midt i sommerheden har jeg sat 3 væddere til mine pt 43 får og de første blev løbet allerede den 22/7. 
Det betyder, at min læmmesæson ganske som vanligt starter ca den 18/12. Det er omkring jul jeg har bedst 
tid til at holde øje med dyrene og gør samtidigt, at lammene er klar til slagtning før påske, når prisen er høj. 
Inden ilæmning er der en del ting, man kan gøre for at få et godt resultat ved læmning.  

- Fravænning af lam skal ske senest 2 måneder før påtænkt ilæmning 

- Check af gødningsprøve for orm/ leverikter ved både får og væddere samt evt behandling 

- Vitamin og mineralforsyning skal være iorden fra 2 måneder inden ilæmning ved vædder og i hvert 

fald de sidste 14 dage inden ilæmning ved fårene. 

- Jeg klipper mine får 2 gange årligt og den ene klipning ligger ca 1 måned før ilæmning for ad den vej 

at stimulere foderoptagelse og velvære (2. klipning ligger ved indbinding i november) 

- Fårene skal være omkring huld 3 til 3,25 når vædderen sættes til 

- Ca 14 dage før vædderen introduceres, skal fårene øges i foderstyrke (bedre græs eller tilskud) 

- Hvis ilæmning foregår tidligt i fårets brunst sæson, kan fårene synkroniseres ved, at en voksen 

vædder får lov at gå i tæt kontakt med fårene men uden mulighed for bedækning 14 dage før 

planlagt ilæmning. Den første brunst giver ofte færre ægløsninger. 

Alt dette og meget mere vil i øvrigt blive gennemgået på kurset i insemination af får den 18. og 27. august, 
hvis du skulle have lyst til at vide mere eller ønsker en uddybning. Der er stadig enkelte ledige pladser. 
Min mand er vist nogle gange lidt træt af mig, når der skal ilæmmes, for der skal være 3 forskellige hegn 
med godt græs klar til brug og i år med varme og tørke kan det være lidt af en udfordring. Fårene har gået i 
engen og det passede med, at de kunne komme hjem på et pænt lag græs efter at have lavet 2. slæt i hø. Da 
jeg i år bruger 2 vædderlam og disse jo ikke har så megen erfaring og libido, så er tanken, at jeg sætter en 4. 
vædder til deres får efter ca 14 dage for ikke at få for lang en læmmeperiode. 
Jeg plejer at få scannet for drægtighed og antal af lam pr moderfår, så snart Carl Williams kommer til landet 
dvs i slutningen af oktober. Mest for min nysgerrigheds skyld, for fårene bliver ikke fodret anderledes, da 
min mand ikke bryder sig om opdeling af hold (gør det besværligt, når vi strøer med rundballer). Sidste år 
kiksede scanningen, da Carl havde mistet sin scanner undervejs til Dk og fårene fik jo lam alligevel! 
Nå en ting er planer, en anden er naturen, nu må vi se, hvordan det går. I hvert fald held og lykke med jeres 

ilæmninger 
 

4 Referat af møde i avlsudvalget.  
Mødet afholdt 17. juni 2014 hos Morten Jakobsen.  
Deltagere: Lene Wohlfart, Marianne Johansen (næstformand Fynske fåreavlere), Kurt Lyder Hansen, 
Henning Nielsen, Morten Jakobsen.  
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Afbud fra: Harald Jepsen  
Dagsorden:  
1. Velkomst og generel orientering  
2. Årets ansøgninger til fåreafgiftsfonden  
3. Fåreregistrering/webdyr/møde med Skejby  
4. Kursus indavl/genetik  
5. Regler for årets scannings- og kåringskonkurrence  
6. Vædderaktivitet 20. september  
7. Eventuelt.  
8.  
9.  
 
Ad 1. Henning bød velkommen.  
Ad 2. Der søges igen til kåring og scanning – Morten udarbejder ansøgning med udgangspunkt i sidste års 
ansøgning.  
Der søges penge til opstart af en insemineringsforening. Der søges penge til udstyr. På mødet var det uklart, 
hvad, der skal til, og dermed hvor stort beløb, der skal søges. Vi tager en snak med Anne Nymand og høre 
hende om, hvordan hun vurderer, at et system kan opbygges i praksis, og dermed også, hvad der skal til af 
udstyr.  
Ansøgning vedrørende fåreregistreringer – se pkt. 3.  
Ad 3. Der skal afholdes møde med Steen Kobberøe med flere i Skejby. Der er fra avlsudvalget rejst en række 
kritikpunkter til Skejby vedrørende funktionaliteterne i det nye Webdyr Plus. Blandt andet er der rejst kritik 
over svartider. Derudover mangler der en række udskrifter og masseindtastninger i forhold til mulighederne i 
Dyreregistreringsprogrammet. Disse funktionaliteter skal rettes inden vi ønsker at skyde flere penge i 
Webdyr Plus.  
Lene tager initiativ til møde med Skejby. Mødet skal afholdes i passende tid inden d. 12. august, hvor der er 
deadline til ansøgninger i Fåreafgiftfonden. Henning og Kurt orienterer landsledelsen om vores kritik af 
webdyr. Lene, Kurt og Morten deltager fra avlsudvalget.  
Ad 4. Som udgangspunkt skal vi have fundet en person på KU, der kan afholde kurset. Morten kontakter 
Lektor Mette Olaf Nielsen, Københavns Universitet, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab med 
henblik på at finde en sådan person.  
Avlsudvalget har aftalt med PR-udvalget, at vi overtager efterårets fagmøde. Vi planlægger at lægge 
genetikkurset på denne dag. Vi ønsker at bruge hele dagen, hvorfor tidligere års racemøder aflyses.  
Fagdagen er 8. november 2014 Bygholm, 9.30 – 16.00 inklusiv kaffe- og spisepauser samt uddeling af priser.  
Morten kontakter racerne nu og orienterer om at racedelen er inddraget.  
Ad 5. Avlsudvalget er blevet bedt om at tage stilling til scanningskonkurrencen, der uddeles på fagmødet i 
november. Indtil sidste år brugte vi ukorrigerede scanningstal. Sidste år brugte vi det korrigerede 
scanningstal.  
Vi diskuterede de forskellige muligheder, og blev enige om, at ingen af de nuværende mål kan blive 
retfærdige.  
Vi blev enige om, at vi fremover vil premiere den besætning, der har opnået den største relative fremgang i 
de gennemsnitlige muskeltykkelser. I tilfælde af lighed mellem besætning vinder besætningen med mindste 
gennemsnitlige fedttykkelse.  
Vi er dog usikre på, om disse data kan findes. Der tages kontakt til Jørn Petersen med hensyn til afklaring af 
dette spørgsmål. I samme tilfælde gøres der opmærksom på, at der er byttet om på korrigeret og ukorrigeret 
scanningstal kolonnerne.  
Ad 6. Torben scanner har meddelt, at han ikke vil scanne på årets vædderaktivitet. Derfor bortfalder denne 
konkurrence.  
Der er lagt tilmeldingsblanket ud på www.sheep.dk  
Der afholdes planlægningsmøde omkring 1. august.  
I forbindelse med orientering om fagmøde gør Morten opmærksom på vædderaktiviteten.  
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Ad. 7 Intet at bemærke 
 
5 Til formændene for Dansk Fåreavl og Danske Lammeproducenter 

  

Kære Richard Andersen og Per Ploug 
  
Som I ved blev forvaltningsplanen for ulv offentliggjort i slutningen af juni måned. Selvom der på mange 
områder stadig er ting, vi gerne havde set anderledes, så er det alligevel tilfredsstillende, at vi fik sat vores 
fingeraftryk på planen og sikret blandt andet en erstatningsrordning og tilskud til hegning i udsatte områder.  
  
Så mange tak for jeres bidrag i forbindelse med udarbejdelse og høring af planen. 
  
I forvaltningsplanen lægges der op til, at det skal være en dynamisk forvaltning – og fra Landbrug & 
Fødevarer vil vi løbende følge op på de tiltag, der fremgår af planen og sikre den mest hensigtsmæssige 
administration og tilpasning af blandt andet erstatnings- og tilskudsordningerne. 
  
For at kunne gøre dette, er det afgørende at vi har en fornemmelse for, hvordan det står til med bestanden af 
ulv i Danmark. Fra Naturstyrelsens side har de lovet at holde Vildtforvaltningsrådet opdateret om dette, men 
jeg er bekymret for, hvordan det kommer til at ske i praksis. 
  
Derfor vil et være meget værdifuldt, hvis vi havde mulighed for at samle indberetninger fra de af jeres 
medlemmer, der oplever at ulven angriber deres dyr – eller som på anden måde har iagttaget ulv på deres 
ejendom eller i nærheden. Rent praktisk vil det kunne ske ved, at den landmand, der har set / hørt / oplevet 
ulven blot sender en mail til kpo@lf.dk med oplysninger om tid, sted og hændelse. Så vil vi kunne bruge 
disse oplysninger i det videre arbejde – og vi vil have en fornemmelse af, om Naturstyrelsen lever op til 
deres løfte og sørger for at holde os tilstrækkeligt opdaterede på situationen. 
  
Jeg skal derfor høre, om I vil være behjælpelige med at opfordre jeres medlemmer til at foretage sådanne 
indberetninger?  
  
Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte mig på 4037 4635 eller Karen Post, Landbrug 
& Fødevarer på 3339 4652. 
  
Med venlig hilsen 
Henrik Bertelsen 
Landbrug & Fødevarer  
 
6 Alternativ afgræsning 

 
 

 
 
 

 
Dette billede viser alternativ afgræsning i 

Yorkshire, græsning på kirkegård!! 
Var en uge i midtengland....der er mange får….. 

  


