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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 

 

Se mere på www.danskoxforddown.dk og  
facebook.com/danskoxforddown 

 

Redaktør Asger Markussen 
Hjemmeside og lay-out af nyhedsbrev Linda Jessen, boegelund@mail.dk 

Foreningens bankkonto: Reg. nr. 2630 konto nr. 8470856360 

 



 

 

 



 

Bestyrelsen har konstitueret sig – det blev en gentagelse af sidste år (se forsiden). 

Vi gør opmærksom på, at Oxforddown-foreningens regnskabsår går fra oktober til oktober. Derfor 

er der nogen, der ikke har fået indbetalt kontingentet – derfor får I en lille reminder. 

 

Forårsmøde: 
Foreningens forårsmøde foregår i år hos Sonja og Harald Jepsen, Skads Byvej 97, 6705 Esbjerg Ø. 

Det er søndag den 6. maj kl 11. Harald og Sonja er som sædvanligt meget gæstfri: De viser deres 

besætning, byder på frokost – og senere på kaffe i det fri, hvor de vil vise os naturen ved 

Vestkysten. Alle kan glæde sig til en fantastisk dag hos Sonja og Harald. Husk tilmelding til Asger: 

asger.markussen@mail.dk, tlf  24612035 – så Sonja kan få at vide, hvor mange, vi kommer. 

 

Kåring: 
Her er resultaterne for Oxforddownfårenes kåringer i efteråret 2017. Kåringen er den eneste 

kvalitetsbedømmelse vi har – udover dyrskuerne. I modsætning til dyrskuebedømmelsen går man 

her ind og vurderer hver eneste detalje på dyret. Man måler højde og længde på dyr, som er to år 

og derover – ikke på de yngre. Hvis avleren synes, at dyret har udviklet sig til det bedre siden sidste 

kåring, kan dyret omkåres. 

 

 

 



  



Folder: 

Bestyrelsen er gået i tænkeboksen med hensyn til at få lavet en folder om Oxforddownfårets 

fortræffeligheder. Det bliver et stykke A4-papir, som kan foldes sammen til 6 sider. Derfor beder vi 

jer sende nogle billeder til vores lay-out-chef, Linda (se adresse på forsiden).  

Vi laver en konkurrence om de bedste. De bedste billeder vil kunne ses på vores stand på 

Landsskuet i Herning (5.-7-juli 2018). 1. april er deadline for indsendelse af billeder. Præmien for 

det bedste billede er to flasker rødvin. Folderen er beregnet til at uddele på Dyrskuer og Fåredage.  
 

 

 

Ulve: 

Når man møder fåreavlere overalt i Europa, handler det meste af samtalerne om ulveangreb. Det 

er en trussel for fåreproduktionen nu og især i fremtiden. Det er mærkeligt, at samfundet 

accepterer dyremishandling på det plan. En fåreavler kan blive anklaget for en langt mindre 

forseelse over for dyrevelfærden. Men det er som om, at får ikke er accepteret som landbrugsdyr.  

Måske kan vi håbe på hjælp, når ”Fritidsfolket” ikke længere kan færdes overalt i naturen. Vores 

Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har i et brev til Dansk Fåreavls Formand, Bjarne Wohlfarth, 

givet udtryk for, at problemet er ved at gå op for ham. Også andre politikere er begyndt at tage 

emnet op. Danskerne har jo hidtil ikke været vant til, at det skulle være farligt at færdes i naturen – 

både for børn, voksne og hunde. Ja, nogle ulve har allerede nu indtaget gårdspladser og haver. 

  



 

 

 

 

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 



Alan Hambley er sekretær for engelsk Oxforddown. Han beskriver i brevet herunder situationen for 

racen i England i øjeblikket: ”Vi har 125 flokke med 1500 avlsdyr” 

 

Hi Inge & Asger 

I have forwarded your request for ties to Ruth Steele who now looks after the Oxford Down 

merchandise for us.  Ruth should reply to you soon.  Ruth has introduced a new range of 

merchandise too - please see the website.   

Thank you very much for the Danish Oxforddown magazine which you kindly sent me.  It looks 

very professional.  Although I can't read Danish I could get a basic understanding of some of the 

articles and of course I could see the photos.  It was good to see the photos from different 

countries.  The magazine is a credit to the Danish Oxford Down breeders.  It was a nice surprise 

to receive it and I will take it along to our Council meeting in October to show the Council 

members. 

I went to our Worcester sale last month.  There was a better quality entry than in the last few 

years and prices were better too.  Top price was 750gns for a ram from James Brown from South 

Wales.  Hopefully we will also get some new flocks from the sale as some of the buyers were 

new people. 

The breed is doing quite well in England and Wales, with more interest in Ireland too, but it is 

not doing so well in Scotland at present.  Commercial demand for Oxford rams is very low.  The 

Texel and Beltex are very popular now.  Even the Suffolks have lost a lot of their ram business to 

the Texel.  I am going to Kelso Ram Sales on Friday - 5300 rams entered but only 5 Oxford rams 

from Andrew Rutherford.  At Kelso there are now twice as many Texels as Suffolks.  There are 29 

Oxfords entered for the NSA Builth Wells ram sale in Wales and 23 Oxfords entered for the 

Melton Mowbray sale which is this Saturday. 

Lindsay Rumming from Wiltshire has taken over the running of the website and has introduced a 

new website design last month.  Earlier in the summer I introduced an online registration system 

called Pedeweb which allows members to manage their flock records online via our website. 

We are holding our AGM at Masham Sheep Fair in Yorkshire this year and expect a good turnout 

of members and sheep. 

There have been no exports of Oxford Downs from the UK this year but Rex Vincent went over to 

Finland to give the Finnish breeders advice on trimming sheep for show and selection of 

breeding stock. 

Overall at present we have around 125 flocks and 1500 breeding ewes.  We are still listed in the 

Minority category with the RBST but are out of the Rare category.  Sadly the Border Leicester 

breed has now been classified as rare by the RBST. 

Hope all is well with you in Denmark. 

 

Kind regards 

Alan 

 



 

https://www.oxforddownsheep.org.uk/merchandise 

 

  



Lidt om ting, der kan opstå på denne årstid, - hvor læmningerne er tæt ved at være afsluttede: 

F.eks. Hvordan undgås flaskelam: Fåreflokken behøver ikke være ret stor, før der optræder 

flaskelam. Det kan være på grund af, at der kommet trillinger. Det kan også være, at moderen har 

fået problemer med yveret. Der er også får, der vrager deres lam. Er der noget galt med moderen, 

bør man overveje at udsætte hende, når det kan lade sig gøre. Det er besværligt at arbejde med 

flaskelam – og de bliver aldrig helt så gode som dem, der får mælk hos moderen. Hvis man har 

trillinge-lam, så kan man ved næste læmning opsamle fostervandet og gnide ét af lammene ind i 

det. Det gøre ved at prikke hul på vandblæren – og opbevare væsken i en spand. Når man har 

konstateret, at fåret kun får et lam, tager man det største af de lam, som man ønsker at 

bortadoptere – og gnider væsken ind: Rigtig godt omkring halepartiet. Det er her, moderen med sin 

lugtesans konstaterer, om det er hendes eget lam, der patter. For at fremkalde de samme usikre 

bevægelser, som et nyfødt lam har, kan man binde forbenene sammen – så tror moderen, at den 

usikre måde at prøve at rejse sig på, er hendes eget lams. Projektet lykkes i de fleste tilfælde. 

Mislykkes det, kan man prøve en anden metode – som er lidt mere arbejdskrævende: At opbevare 

adoptivlammet og moderens eget lam sammen i en balje. Sætte begge lam samtidig til fåret hver 

eneste gang, man kommer i stalden. I starten bliver man nødt til enten at binde eller holde fåret – 

senere vil hun i de fleste tilfælde affinde sig med det. Det kan godt tage et stykke tid. Denne 

metode er altid lettere end at skulle blande mælk 3-4 gange i døgnet. Nogle fåreavlere bruger én 

eller anden form for adoptionsgrinde, som fastholder fåret hele tiden – som en so i en bindestald. 

En kendt fåreavler fik besøg af Fødevarestyrelsen – og fik en utvetydig bemærkning om, at 

adoptionsgrinder må ikke forekomme. Husk: Ved brug af ”Kalve-mælke-pulver” skal der bruges 200 

g til 1 liter vand (og ikke som til kalve 150 g til 1 liter vand). 

 
Kupering: 

Sørg for at få lam kuperet så tidligt som muligt – lige så snart, lammet er frisk. Endnu er det lovligt – 

men vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Der er ingen tvivl om, at den smule, gummiringen 

klemmer (under 5 minutter) er ingen lidelse i forhold til, når der resten af dyrets liv sætter sig 

gødningsrester omkring hale og kønsåbning. Oxforddown-fåret har ikke mulighed for at løfte halen, 

når der skal afsættes gødning. For os vil det blive et stort problem, hvis man – som i de øvrige 

nordiske lande – vil forbyde kupering. 



Ledbetændelse: 

Desværre sker det en gang imellem, at lam angribes af ledbetændelse. Hvis man opdager det i rette 

tid, så kan en omgang kraftig antibiotika redde situationen. Vær på vagt: Hvis et lam er halt – på ét 

eller flere ben: Undersøg det: Er leddet ømt og lidt varmt, tyder det på ledbetændelse. Lidelsen 

opstår næsten altid ved, at man har glemt at behandle navlen med jod lige efter læmningen. (Kan 

købes hos én af vor annoncører). 

Coccidier: 

Den er også en fjende for vores små lam. Den optræder oftest, når lammet er lige knap 2 måneder. 

– Kan dog også forekomme senere. Hvis lammet har grålig gødning, er det et symptom. Gødningen 

kan opsamles i en plasticpose – til undersøgelse hos dyrlægen. Han har et middel (Baycox), som er 

meget effektivt. Coccidier kan være svært at undgå: Det er næsten altid et får, som udskiller det – 

lammet hopper op i krybben – og slæber hermed smitten til foderemnerne. Man ser næsten altid, 

at har man haft et massivt udbrud, så det gentager det sig de næste år. Derfor kan det være en god 

idé at prøve Vitfoss: ”Vitcox”. I øvrigt skal man også lægge mærke til, om lammene klager sig, når 

de skal have afføring – så er det ofte coccidier. 

 

Man kan let komme til at beskæftige sig med problemer hele tiden. – Og glemme de fantastiske 

fornøjelser, man har – med får, nyfødte lam – eller lam, der hopper og springer. Disse ting kan man 

let komme til at tage som selvfølgeligheder. – Selv om man jo skal vide, hvad man kan gøre, hvis 

problemer opstår. Det sker jo heldigvis sjældent. 
 

 



 

Pressemeddelelse om Maedi  

På Brancheforeningen Får og Geders Hjemmeside: www.faaroggeder.dk er der en 

pressemeddelelse om Maedi. Det er sådan, at laboratoriet har taget nye – og mere fintfølende 

analysemetoder i brug. Vær opmærksom på, at hvis et dyr falder, kan det godt være et falsk 

positivt resultat. Så man skal ikke give op – men få testet igen. Vi vil fra foreningens side holde 

løbende øje med udviklingen. Som det ser ud nu, virker det uholdbart, at der kan forekomme falske 

resultater. 

 

 

  



 

 

BRIO LAM 50 

En kvalitets mælkeerstatning til den professionelle fåreavler 

 Indeholder 50 % skummetmælkspulver og udelukkende protein fra  

mælkeprodukter.  Er let fordøjelig og står garant for få 

diaréproblemer. 

Det  høje energiniveau i  BRIO LAM 50  resulterer i at   

dine lam får en hurtig vækst! 

NY:  nu med ekstra antistoffer fra urteekstrakter!!  

   25 kg:   475 kr  + moms  

………………………………………………………………………………………. 

 Markets bedste græsfrøblanding til Får 

‘RoBusta Får Profit’ 

• Blandingen indeholder:  Hvidkløver, 

TETRAX tetraploide Engsvingel,  Timote,  

alm. Rajgræs og Cikorie 

• Den er høj produktiv med god smag og god 

rustresistens 

• Holdbar i min. 5 år! 

• Til alm. og fugtig jordtype 

• Prisdygtig i forhold til blanding 52 og 53. 

  

*RoBusta FÅR PROFIT*  er den første græsfrøblanding til får, som indeholder  Tetrax,   

tetraploide Engsvingel og Cikorie- urter! 

Derudover har vi RoBusta Urtekram i 2 kg poser, med 5 udvalgte urter speciel til Får 

 

Kontakt os og få vores folder ’ ny viden om afgræsning til fåreavl’  

 

    Nybrovej 81 

    6851 Janderup 

    Tel: 75259822 

    mail@rb-farmsupply.dk Få gratis levering og en Robusta T-shirt  

ved køb af min. 120 kg!        

 

mailto:mail@rb-farmsupply.dk
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.woutrodenburg.eu/lam 750 rand.jpg&imgrefurl=http://koken.blog.nl/koken-doe-je-zo/recepten/2008/04/21/recept-gegrilde-lamskoteletjes-met-gremolata&usg=__l65VW4kgSe-G7nuSu6d-d44VgyU=&h=522&w=640&sz=84&hl=da&start=883&zoom=1&tbnid=44hQ-iS0Kdq_HM:&tbnh=153&tbnw=190&ei=sOtSTfezBJGs4QbN7aTDCA&prev=/images?q=lammetje&start=237&um=1&hl=da&sa=N&biw=1259&bih=599&output=images_json&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=718&oei=uupSTcGdOobwsgb01NXUBg&esq=55&page=49&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:883&tx=99&ty=81

