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FORÅRSMØDE I OXFORDDOWNFORENINGEN 

søndag den 5. marts 2017, kl 10 

hos Pia og Torben Friis Sørensen, 

Skovsmindevej 13, 8963 Auning. 

- læs mere på bagsiden 

  



 

Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: 

Formand: Asger Markussen, Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk 

Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Vejle, tlf 7586 3623, wohlfahrt@mail.dk 

Kasserer: Gitte Kobberøe, Auning, tlf 2864 7195, gittekobberoe@vestdjursnet.dk 

Sekretær: Sally Petersen, Vejle, tlf 7583 7801, s.petersen@outlook.dk 

Pr-ansvarlig: Erling Sørensen, Jelling, tlf 7587 3137, boegelund@mail.dk  

Suppleanter Ann Stistrup Christiansen samt Rasmus Loth Andersen 

Redaktør Asger Markussen 

Hjemmeside og lay-out af nyhedsbrev Linda Jessen 

Se mere på www.danskoxforddown.dk  

 

 
  

 

 
Denne gang vedlægger vi en seddel, hvor vi beder jer om at forny jeres 
medlemskab/ annonce. Bestyrelsen har hævet prisen lidt.  
 
Ved betaling beder vi jer påføre det medlemsnummer,  
vi har skrevet på sedlen. 



FONDEN: 

De seneste par år har der været meget uro omkring Slagteafgiftsfonden. Nogle af de 

mennesker, som sad i Fondsbestyrelsen forstod ikke rigtigt, at man somme tider kunne 

være inhabil i tildelingerne af fondsmidlerne. – Ej heller forstod de, at pengene skulle 

bruges til det, de var bevilget til. Åbenbart var det ikke så attraktivt at bevare fonden, når 

reglerne pludselig skulle overholdes. Nu er den så nedlagt –se brev fra Esben Lunde Larsen:  

 

 

 

 

 

 

 

  



  



ULVE 

Ulve bliver måske et af de største problemer i fåreavlen i Danmark fremover. 

Det øvrige samfund ser ud til at synes, at det er helt i orden at fåreavlerne skal levere 

levende føde til ulven. Det er en vanvittig tanke at have: At man accepterer, at et rovdyr 

går ind og slagter et tamdyr på en meget lidt human måde. Så skulle pokker stå i snak om 

dyrevelfærd omkring aflivning af husdyr. Fåret har jo aldrig en chance, når det er hegnet 

inde. Desværre har fåret næsten ingen advokater – ulven har mange.  

På det seneste har journalist, Erik Poulsen, brudt den kollektive tavshed – og talt fårets sag. 

Se gruppen i Facebook: ”Ulve- og hundeangreb”. Først da vågner økologerne op – og 

støtter modstanden mod ulveangreb. Selv vores egne organisationer har endnu ikke 

reageret. Her er to artikler, der nuancerer situationen:  
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Vi forsyner dig med foder 

 
Hund Kat Heste Får 

Høns Kaniner Fuglefoder 

 
Åben mandag-fredag kl. 14.00-18.00 

Lørdag kl. 09.00-12.00 

 

Toftnæs landhandel 
 

Toftnæsvej 25,Alslev, 6800 Varde 

Tlf. 75269415 

 
Fornuftige priser: sække paller eller løs få et tilbud 

 

Se mere på www.dorset.dk 
INGEN FOR SMÅ- INGEN FOR STORE 



Engelsk vædder på auktion 

 

Engelsk vædder på auktion 

 

 

 

FØDEVARESTYRELSEN 

Hvis man er i tvivl om love og regler – gældende for fåreavl – er det altid en god idé at gå 

ind på www.fvst/publikationer/dyr  . Her står reglerne – og de er altid ajourførte. 

 

 

 

SLAGTNING AF LAM 

Fra nu af går Fødevarestyrelsen hårdere til værks. De tilsynsførende dyrlæger på landets 

slagterier har fået besked på at checke slagtedyrenes alder: Dyr, som har påbegyndt 

skiftning af tænder, er ikke længere lam, men betragtes som får. På Sundhedsdokumentet 

skal også skrives den reelle alder. 



 
 

 

 

  



Lasse Friis modtager ærespræmie ved Landsskuet 2016 

Engelsk vædder på auktion 

 

 

 

KLOVTRIMNING 

En lille video demonstrerer det godt: ”Trimming sheep and goat hooves”.  Find videoen 

med Google. 

 

 

 

EUROPÆISK KONFERENCE OM FÅR 

Jeg havde en fantastisk oplevelse – nemlig at blive inviteret til at have et indlæg på en 

europæisk konference i Letland. Jeg var meget glad for denne invitation – og for at møde 

repræsentanter for andre lande i Europa: Island, Færøerne, Norge, Finland, Estland, 

Letland, Lithauen, Tyskland, England, Rumænien og Bulgarien. Det var en kæmpe-oplevelse 

at høre om, hvordan man tackler fåreavlens problemer i de forskellige lande. Der var 

simultan-tolkning til engelsk, lettisk og russisk. Det blev sendt direkte på nettet til alle 

fåreavlere i Letland. Der var solgt 237 billetter – lidt færre var mødt op. 

 



Et gennemgående tema var, at næsten alle lande havde problemer med rovdyr: Guldsjakal, 

bjørn, ulv, jærv, los, ræv – og de nordligste lande havde problemer med ørne. Der var stor 

forskel på, hvor meget kompensation, man fik for ødelæggelser. Norge er det land, som 

betaler bedst. En enkelt avler i Letland havde fået 95 får ihjelslået på én dag. Så anskaffede 

han sig vogterhunde. Siden da har der ikke været problemer i de indhegninger, hvor de har 

været. Han har 1600 får – og derfor har han bestilt flere hvalpe i Tyskland. Der var stor 

enighed om, at bjørnen ikke var så slem som de andre – for bjørnen henter kun det ene 

dyr, den har brug for, for at stille sin sult. Ørne tager mest nyfødte lam – så det er værst 

dér, hvor fårene læmmer ude – f.eks. på Færøerne, hvor lammene læmmer udendørs 

anden uge i maj. Fra gammel tid ved man, at her er vejret bedst. Her satser man ikke på 

højt lammegennemsnit. 

Bekæmpelse af Scrapie var et andet stort tema: På Island går myndighederne meget 

drastisk til værks: Når scrapie konstateres i en besætning, bliver hele flokken – samt alle får 

i hele dalen/regionen slået ned og alt inventar, redskaber og bygninger højtryksrenses og 

desinficeres af et rejsehold fra Landbrugsministeriet. Hvis bygningerne er gamle, brændes 

de af. Landmanden må ikke have dyr i to år. Han får løn i disse to år. Hans afgrøder må ikke 

bruges til foder. Efter de to år får han betalt køb af avlsdyr. Man gentester ikke dyrene på 

Island. Man mener, det er omsonst. – Færøerne, derimod gentester. De prøver ad denne  

  
Rasmus Loth Andersen med et super avlsdyr 



vej at gøre Færøerne fri. Begge lande forbyder i øvrigt import. Norge ville ikke rigtig ud 

med, hvordan de gør her, men jeg ved at Staten er imod gentester. De fleste af de andre 

lande var færdige – eller godt i gang med at få G1-avlsdyr. Island fortalte, at man havde 

fået scrapie fra en importeret Oxforddown-vædder fra Danmark i 1878. Det var sjovt at 

høre, for den første Oxforddown kom til Danmark i 1880. 

 
Styring af avlen er vidt forskellig i landende. Et yderpunkt er Færøerne, som siger: ”Avlerne 

er bedst til at styre dette – vi lader dem selv bestemme, hvilke væddere, de vil bruge”. 

Norge har et omfattende – og strengt program – med absolut topstyring. Ved hjælp af 

vædderringe. Jeg synes, det virker som om, at fåreavlerne har deponeret deres motivation 

i den omfattende tilskudsordning. Det er også meget store tilskud, man får. I en vis grad 

styrer man også avlen i Tyskland. Idet vædderlam skal kåres/godkendes for at der kan laves 

stamtavle på dens afkom. Resten af landene var mere fleksible med hensyn til at lade 

avlerne bestemme selv. 

Efter konferencen var vi på besøg på Letlands Individafprøvningsstation for vædderlam. 

Der var 13 forskellige racer. Charollais var den race, der så bedst ud. 

Dagen efter var vi inviteret til en fåredag/udstilling. Det var meget interessant – og lignede 

meget de danske tilsvarende begivenheder. Det er ikke så mærkeligt, for de har ladet sig 

inspirere af Danmark i nogle år – med mange besøg på Landsskuet samt deltagelse i 

dommerkurset for 2 år siden.  

I et par af indlæggene skinnede det tydeligt igennem, at man havde fået tilskud til at lave 

et eller andet projekt. Det kunne virke som om, der ikke var skelet til, om projektet var 

relevant eller ej. Det drejede sig mest om at skrive fine grafer og skemaer. Det kneb, når 

man spurgte, hvor mange – og hvilke data, der lå bag. Man fristes til at sige: ”Prøv at tage 

støvlerne på – og gå ud i fåreavlerens virkelige verden – og spørg, hvad det er, han har 

brug for” 

Men alt i alt – for nørder, som mig og min kone – en dejlig oplevelse! 

Asger Markussen 

Rasmus Loth Andersen med et super 

avlsdyr 



 



 

  





LANDSSKUET 2017 

Forberedelserne er begyndt i Landsskueudvalget.  

Sidste års aktiviteter ser ud til at fortsætte – med små afpudsninger: 

AnnBritt og Henning har sørget for, at der ikke er prisstigninger i år. 

 



 



FORÅRSMØDE I OXFORDDOWNFORENINGEN: 

Oxforddowndag søndag den 5. marts 2017, kl 10 

 hos Pia og Torben Friis Sørensen – samt deres to sønner, Mads og Lasse. 

Adressen er: Skovsmindevej 13, 8963 Auning. 

Pia inviterer på formiddagskaffe – og lidt frokost. 

Alle er velkomne – også fra andre racer og foreninger. 

Program:  

Mødet omhandler de problemer, der – her ved vintertide – kan opstå i vores besætninger. 

– Især omkring læmning. Det er meningen, vi skal udveksle vores erfaringer med hinanden. 

Venlig hilsen 

På Oxforddownforeningens vegne 

Asger Markussen 

 

 

 
Koncentrerede dyr og udstillere 


