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Generalforsamling
Der indkaldes til Generalforsamling i Dansk Oxforddown-forening
søndag den 21. oktober 2012 kl 10 hos Knud Erik Mikkelsen, Langagervej 19, 7171 Uldum.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil denne dag også være mulighed for at se,
hvordan internationalt præmierede hyrdehunde
arbejder med får. Desuden har et af vore
medlemmer, Helga Dal, lovet at fortælle om,
hvordan hun klarer EDB-indberetningerne.
Vi ved godt, at der ikke til en generalforsamling
normalt er krav om tilmelding, men da

Oxforddownforening er vært ved frokosten, er
det alligevel praktisk for os at vide lidt om, hvor
mange, der kommer.
Tilmelding til Asger: asger.markussen@mail.dk
eller tlf 24612035.
I er velkomne, selv om I ikke har fået jer meldt til.

Foreningens navn er Dansk Oxforddownforening.
§1

Foreningen er en selvstændig forening.

§2

Foreningens formål er at fremme Oxforddownracen i Danmark gennem samarbejde mellem avlerne.
Formålet søges opnået ved:
1) At forsøge at forbedre racens vilkår.
2) At forsøge at udvide samarbejdet avlerne imellem og medvirke til bedre udnyttelse af de bedste avlsdyr.
3) At udsende adresseliste over medlemmerne hvert år.
4) At medvirke til udbredelse af Oxforddown i ind- og udland.

§3

Enhver kan blive medlem af Dansk Oxforddownforening. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden den 1, januar.

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal.
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel i Tidsskrift for Dansk Fåreavl eller direkte til medlemmerne. Dagsorden skal
mindst indeholde følgende punkter:
1)Valg af dirigent.
2)Formandens beretning.
3)Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4)Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5)Valg af revisor og suppleanter.
6)Indkomne forslag.
7)Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I protokollen føres referat af
generalforsamlingen. Protokollen underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

§5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 6 uger efter at mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom, med begrundelse for kravet.

§6

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. Gyldig kvittering for betalt
medlemskontingent giver ret til at deltage i afstemning ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.
Ved foreningens ophævelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Hvis forslaget opnår dette flertal, og generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af
fremmødetallet, kan ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget med almindelig majoritet uanset antallet af
fremmødte. Skriftlig afstemning kan forlanges.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år
ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og fordeler arbejdet.
Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for et år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er ulønnede.

§7

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves i 1. kvartal.
Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til 30. september.

§8

Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl.

Således enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling. Ebeltoft lørdag den 11. november 1989.
Vedtægtsændring vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen lørdag den 28. september 1996.
Vedtægterne genoptrykt oktober 2001 uden ændringer.
Vedtægtsændring vedr. regnskabsåret. Generalforsamlingen lørdag den 26.10.2002.
Vedtægtsændring vedr. foreningens navn, tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse og regnskabsår. Generalforsamlingen
søndag den 10.10.2010
Bestyrelsen oktober 2010.

Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:
Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 75852035, 24612035,
asger.markussen@mail.dk
Næstformand: Knud Erik Mikkelsen, Langagervej 19, 7171 Uldum , tlf 75678461, kemikkelsen122@gmail.com
Kasserer: Jens Christensen, Søndergade 23, 7080 Børkop, tlf 26114989, basseogbenta@ofir.dk
Sekretær: Sally Pedersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle, tlf 75837801, sape@oeb.dk
PR-ansvarlig: Harald Jepsen, Skads Byvej 97, 6705 Esbjerg Ø, tlf 75160623, 28449036, brunkbjerg@mail.dk

Sommertid/Parasittid:
Sommertid er lig med Parasit-tid. Vi bliver aldrig
fri for indvoldsparasitter hos vore dyr. Det er især
de unge dyr, det går ud over. Som tidligere sagt,
er det et af de mest tabsvoldende problemer, vi
har i fåreavlen. I reglen er de voksne dyr blevet
mere eller mindre immune over disse parasitter.
Derfor er det hovedsagelig lam, vi skal have vores
fokus på. – For at undgå alt for store tab i form af
manglende tilvækst og eventuel død. Hvad gør vi
så? Hvis man har rene græsmarker, - her menes
græsmarker, der har været avlet hø eller ensilage
på, - så tag lammene fra, giv dem en ormekur. Så
er der fred et stykke tid igen. Men mange gange
er man nødsaget til at have dyrene til at gå i de
samme folde hele sommeren. Så er det: Ormekur
igen og igen. Cirka med 6 ugers interval. Indtil
temperaturen kommer ned, således at
parasitternes livscyklus går i stå. Angående
ormekur, - så er det jo blevet sådan, at det skal

Færdigfedning af lam:
Nu er fedning af lam egentlig et fy-ord. For lam
bør gøres færdige direkte på marken, - klar til
slagtning. Og det vil sige en huldkarakter på
mindst 3. Men ingen fåreavler kan sige sig fri for
at have nogen, som ikke bliver færdige på
græsmarken. Så er det, man skal i gang med
fodring med korn, græspiller, roepiller eller
lignende. Det er spørgsmålet, om ikke det er
bedst at tage dem på stald, give dem ormekur og
så give dem intensiv fodring her. Hvis man er

dyrlægeordineres. Dyrlæger tolker regler
forskelligt. Nogle vil se dyrene og selv udtage
gødningsprøver. Andre vil se gødningsprøver,
som ejeren selv har taget. Og endelig er der nogle
dyrlæger, der siger, at de har set fåremøg nok.
Hvis ejeren mener, at der er et ormeproblem, - så
er der et ormeproblem. Fordelen ved, at
dyrlægen kommer ind over, er, at vi formentlig
ikke får opbygget resistens overfor alle vore
ormemidler. Fordi de vælger de rigtige midler.
Hvis I selv skal udtage gødningsprøver, så tag en
plasticpose og saml nylagte gødningsklatter fra
flere forskellige dyr, - i særdeleshed fra nogle, der
har tynd mave. Så at der bliver en bred samling
for dyrlægen at kigge på. Vær opmærksom på:
Hæmonchusorm giver ikke grøn bagende, som
ellers er advarselssignalet for de andre
ormetyper. Hæmonchusorm giver udelukkende
træthed. Man kan fange den ved at kigge i øjnene
som beskrevet i sidste nyhedsbrev.

erfaren i dette, er det ikke et problem. Men er
man uerfaren, så kan det være lidt af en prøvelse
at få startet sådanne lam. Idet tarmslimhinderne
ofte er mere eller mindre ødelagte, da der ofte
har været orme og/eller coccidieangreb i
barndommen. Da vil det være en god idé at starte
med godt stråfoder, - og så langsomt gå over til
mere koncentreret foder. Angående sådan
fodring vil vi henvise til Iver Kristoffersens og
Svend Bek-Pedersens bog: ”Fodring af Får”, som
kan købes hos Landbrugsforlaget.

Flushing:
Forberedelse af næste års lammeantal og
tidspunkt for læmning. Før i tiden lukkede
man bare en vædder til og håbede på lam i
løbet af vinteren. Nu vil man gerne styre
lammeantallet og læmmetidspunktet samt længden af læmningstiden. For det er
lettere at overvåge læmningen intensivt i
en kort periode, end når den strækker sig
over for lang tid. Det er også rart, at
lammene har ca samme alder. Det gælder
både, når man skal veje lammene til
registreringen og når man skal fodre
højdrægtige dyr. Plus: At hvis man mestrer
kunsten at flytte lam til andre mødre, så er
det godt, at man har nogen at flytte dem til
– rent aldersmæssigt. Mange har jo også en
ferieperiode at tage hensyn til.
For Oxforddowns vedkommende, da kan
man frit vælge en læmningsperiode fra 1.
december til 1.maj – uden nedgang i
lammeantallet, hvis man flusher rigtigt.
Husk, at arvbarheden for antal lam er ca. 10
%. Resten er fåreavlerens ansvar. Og her
kommer så det vanskelige ind: Er der foder
nok, er der græs nok, er kvaliteten af
græsset god nok, og er dyret klar. (Det
gælder også vædderen). Det skal
indrømmes, at flushing er en ren kunst. For
i nogle tilfælde kan man gøre det så godt, at der
kommer alt for mange trillinger og firlinger. Og i
andre tilfælde har man helt overvurderet de
parametre, som ligger til grund for flushingen.
Hvis vi kigger på fåret først, så skal hun have haft
en ferieperiode fra sine lam. – Cirka to måneder.
Hun skal være i passende huld, omkring 3. En
huldkarakter 2 vil give færre lam. Og hun skal
være rimelig nyklippet. Det med nyklippet er der
også en definition på: For hvis det er i en kold
periode, så hun fryser, går det også ud over
lammeantallet. Desuden skal dagslængden være i
aftagende. Teoretisk kunne vi nok få Oxforddown
til at læmme året rundt, men hvis dagslængden
er tiltagende, er de lidt vanskeligere at ilæmme.

Når I klipper dyret, så husk lige klovene også – så
dyrets velbefindende er i top. Hvordan griber vi
det an? Allerførst: Hvis man bor på en egn, hvor
Selen-indholdet i jorden/planten er lavt, så bliver
man nødt til at hjælpe naturen lidt på vej – i form
af mineraltilskud med højt indhold af Selen og EVitamin. E-Vitamin kan købes særskilt. Det kan
også være en god idé. Det næste er: Fåret skal
befinde sig i en opadgående kurve for tilvækst.
Uanset hvilken huldkarakter, hun har som
udgangspunkt. Hvis man har dyr i dyrskueform, så
kan det måske være en god ting at tage dem på
stald en 14 dages tid. For derved at skabe en
kunstig opadgående kurve senere.

Man kan også flytte flokken fra en dårligere
græsmark til en bedre. Vær her opmærksom på:
Man har haft nogle negative erfaringer med
stærkt gødede græsmarker – f.eks. med Italiensk
rajgræs. Sagt på den måde: En græsmark kan
blive for kraftig igen. Har man ikke en god
græsmark at flytte dyrene på, så kan fodre på
marken med en foderblanding med ca 10 %
protein. Samling af læmninger kan være en del af
hele flushingsaktiviteten: Bedst er det, hvis alle
hundyr er uden for syns- og hørevidde af
vædderen i den to måneders periode, hvor de har
ferie. Selv en lille efternøler af et vædderlam skal
væk. 17 dage før, man ønsker ilæmningen, kan
man sætte vædderen i en lille fold – inde hos
fårene. Det gør, at det pludselige
syn/lugt/hørelse af en vædder, sætter brunsten i
gang. Den har ligget i dvale indtil da. Dette har to

formål. Anden ægløsning giver flest æg. Desuden
bliver de fleste dyr skubbet i gang, så næste
ægløsning kommer næsten samtidig hos dem
alle. I stedet for en lille fold til vædderen, kan
man sætte et forklæde på ham. Eventuelt
sammen med en farvestift, så man kan se, om der
nu også er effekt af hans ankomst til flokken. Det
vil altid være godt at bruge enten væddersele
eller sværte ham med en farvestift under brystet.
Så kan man se, hvad der sker i flokken og har
også mulighed for at skrive datoer ned. Der er
adskillige besætninger, som har noget over 90 %
af deres læminger til at ligge inden for en 17
dages periode. Husk på, at en voksen vædder
kan betjene virkelig mange dyr. Men han skal så
også være helt i orden. Hvis han er det, så er 100
dyr ikke for mange.

Hjemmeside
Vi kan fortælle, at vi har fået hjælp fra et medlem
til at få lavet en ny hjemmeside. Nu håber vi, at
det kører, som det skal. – Så vi kan bruge den
som et godt redskab i vores forening.

Fra Dansk Fåreavl:

Elektronisk Indberetning:

Indtil nu har fåreavlernes interesser overfor
myndigheder og andre været varetaget af Dansk
Fåreavlsforening. – Og på det seneste af Danske
Lammeproducenter. Man prøver nu på at lave en
overbygning, - som formentlig kommer til at
hedde Dansk Fåre-og Gedeunion. Her bliver
Raceforeningerne, Lokalforeningerne og Dansk
Fåreavl repræsenteret. Vi må se, om det bliver
mere slagkraftigt end hidtil. Den endelige
udformning er endnu ikke helt klarlagt.

Fra Første oktober i år er det et krav, at al
registrering skal foregå elektronisk. Eneste
undtagelse er, hvis man er fyldt 70 år – og ikke er
moms-registreret. Så kan man stadig melde på
papir. – Imod betaling. Derfor er det en god idé at
rette tvivlsspørgsmål til Helga Dal på
generalforsamlingen.

Kåring:
Foregår i weekenden 29.-30. september 2012.
Tilmelding til Asger, tlf 24612035 eller e-mail:
asger.markussen@mail.dk.
Prisen for at få kåret er: 100 kr i startgebyr plus
25 kr pr stk.
Hvis der senere kommer tilskud fra Dansk
Fåreavl, bliver det udbetalt til de kårede dyr
minus indtastningsomkostninger til Skejby.
Dommerne kommer ud til de enkelte avlere, som
har meldt til.

Efterårsmøde i Sorthovede
Gruppe + Dorset:
Søndag den 25. november 2012 kl 10 hos Lotte og
Morten Jakobsen, Lundumvej 20, 8700 Horsens.
Lotte og Morten har en stor Dorsetbesætning
med året-rundt læmninger. Sidst i november er
de i gang med én af læmmeperioderne. Formålet
med efterårsmødet er erfaringsudveksling. – På
staldgangsniveau. Praktiske spørgsmål og svar.
Og alle spørgsmål skal frem og er velkomne. Vi
har alle stået i en situation, hvor vi gerne ville
høre, hvad andre havde gjort for at løse konkrete
problemer og opgaver.

Normalt er det dyr på 2 år eller ældre, der
bedømmes, men yngre dyr er tilladt at få
bedømt. Man kan altid få sine dyr omkåret, men
da er det sidste kåring, der tæller med i
avlsværdivurderingen.
Uldlængden bør ikke i væsentlig grad overstige 2
cm. Husk at lade en lille tot stå, når I klipper
dyret, så ulden kan bedømmes ordentligt. Hvis
ikke totten er der, får dyret middelkarakter for
uld. Benyt lejligheden til at få dine dyr vurderet.
Og få en generel snak med dommerne om din
besætning.

Derfor: Hvis I har nogle spørgsmål, - så send dem
gerne i forvejen til:
1) Brian - formand for Shropshire: shropshirest.darum@hotmail.com
2) Morten - formand for Dorset:
engholm@lundum.dk
3) Asger, formand for Oxforddown:
asger.markussen@mail.dk
– så får vi koordineret svarene. Ingen spørgsmål
er for små – enkelte kan være for store til at vi
kan svare samme dag. Husk: Det, det drejer sig
om, - det er praktisk erfaringsudvikling: ”Hvad
gjorde du, da du havde det problem”? Her er det
egen forplejning: Tag selv frokostkurven med.

Dansk Fåreavls novembermøde:
Tidligere har det været sådan, at Oxforddown-folk mødtes efter det officielle program.
De senere år er stort set ingen kommet, så Bestyrelsen har valgt at aflyse det i år.

Schmallenberg-virus:
Denne virus viser sig ved misdannede lam. Vi
håber ikke, at vi får det at se i Danmark i vinter –
men vi ved det jo ikke. Hvis der kommer
misdannede lam i din besætning, vil den
praktiserende dyrlæge vurdere, om det er
Schmallenberg. Hvis han vurderer det, vil han
indsende prøver. Laboratorieomkostninger har
hidtil været gratis. Det håber vi fortsætter. Din

besætning bliver ikke pålagt restriktioner, hvis
den rammes. Læs mere på Fødevarestyrelsens
hjemmeside: www.fvst.dk. Fra vore udenlandske
kolleger har vi hørt, at sidste år kom de
misdannede lam i december og januar. De, der
havde sat vædder til efter 1. oktober, havde
ingen problemer. Man mente, at det på det
tidspunkt var for koldt for insektet. Det er kun
praktiske erfaringer fra Tyskland og Holland.
Videnskaben ved for lidt om det endnu.

Landsskuet 2012:
Igen i år var Oxforddown – ikke mængdemæssigt - men kvalitetsmæssigt i top:
Med bedste besætningsgruppe inden for alle racer

Nr 2 i Afkomsgruppe inden for alle racer
Nr 3 i lammegrupper (de to af dyrene i lammegruppen ses yderst til højre i nedenstående billede),

… og en andenplads ved skuets bedste hundyr.

Èn ting er, at racen har klaret sig så godt,
- men hvad der er mere vigtigt, – det er:
Vi har fået to helt unge udstillere,
Agnete Jessen og Lasse Friis.
De viste den udstillerånd, som vi har brug
for, for at vores race kan holdes i gang på
et højt niveau.

Det var et Landsskue med fremgang i tilmeldte dyr – ca 50 stk for fårenes vedkommende.
Og en publikumssucces med over 50.000 gæster. Der var en god stemning i fåre- og gedeafdelingen.

Fårets ondartede Klovsyge
Sommerens dyrskuer er nu stort set overstået. De
har alle haft krav om negativ test. Disse tester har
ikke været 100 % pålidelige. I en artikel, som
omfatter den internationale nuværende gængse
viden om ondartet klovsyge kan fremhæves fire
interessante pointer: 1) Der findes både
godartede og ondartede Dichelobacter
bakteriestammer, hvilket kan forklare, hvorfor
raske besætninger falder i den test, der
anvendes. 2) PCR-testen, der anvendes hos
DIANOVA er ikke nødvendigvis den bedste. 3)
Modtagelighed/resistens for klovsyge er genetisk
bestemt, dvs. arvelig. 4) Succesraten af

saneringsprogrammerne udført i Australien synes
at have størst effekt i perioder med tørke og høje
temperaturer. (Current knowledge of
footrot.pdf). Indtil videre fortsætter kravet om
test ved dyrskuer og lignende formentlig. Sker
der en ændring, meddeler vi det på vores
hjemmeside. Og vi må indtil videre leve med de
usikkerheder, der kan være i resultaterne. Det er
stadig betænkeligt i flæng at anvende Zactran
(antibiotika) til dyr, som ikke er synligt syge. Det
bør ikke være kutyme, at man behandler raske
dyr med antibiotika i Danmark. Vi har alle været
efter svineavlerne for at bruge antibiotika i flæng
– og dermed forurene vore fødevarer med
resistente bakterier.

