
 

NYT  Nr. 2 – 2014 

 

Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: 

Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, 
 tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk 

Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle, 
tlf 7586 3623, wohlfahrt@mail.dk 

Kasserer: Gitte Kobberøe, Toftagervej 1, Ø. Alling, 8963 Auning 
tlf 2864 7195, gittekobberoe@vestdjursnet.dk 

Sekretær: Sally Petersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle,  

tlf 7583 7801, s.petersen@outlook.dk 

Pr-ansvarlig: Ivan Jensen, Mølvejgårdsvej 18, 6630 Rødding 
tlf 3024 0729, jyskrailteknik@gmail.com 

Se mere på www.danskoxforddown.dk  



Forårstiden er en dejlig tid. Vi kan få dyrene lukket ud – og nyde synet af dem. Knap får vi 

lov at nyde synet, før vi skal til at tænke på næste opgave: 

ORM 

Som fåreavler bliver vi aldrig fri for at tænke på løbe-tarmorm. 

 
Løbe-tarmorm er nok den mest tabsvoldende ting indenfor lammeproduktion.  

Det er en balanceakt: Man bliver nødt til at behandle – og samtidig skal man passe på ikke 

at lave resistente stammer. Kort og godt: Man er nødt til at tage en gødningsprøve og bede 

sin dyrlæge se på den. I praksis vil det sige: En plasticpose på hånden og finde nogle 

nylagte klatter fra forskellige dyr. Så kan dyrlægen se niveauet og tage stilling til, om der 

skal udleveres ormemiddel. Han vurderer også, hvilket middel, han anbefaler: Gruppe 1, 

hvide, Gruppe 2, gule eller gruppe 3, gennemsigtige (virker også mod skab, lus m.m.). 

Hvide og gule midler gives oralt med drenchgun eller stor sprøjte uden kanyle (sørg for at 

få det godt ind bag ved tungen). Gennemsigtige gives med injektionssprøjte. 



Hæmonchus (blodorm): 

Kortet kan bruges, når man selv vil kontrollere 

øjnene på dyrene. (Hedder Farmachakort og kan 

findes på google).  Hæmonchus er en ormetype, 

hvor man skal gribe ind omgående, når man har 

konstateret den. Ellers vil dyret dø af blodmangel 

– og flere vil følge efter. De første symptomer er, 

at dyret virker lidt træt. Vi bør have den vane, at 

vi løbende – hele sommeren igennem – checker 

øjnene. Hvis man læser om denne orm, står der 

godt nok, at temperaturen skal være over 25 

grader, før ormen angriber, - men det viser sig, at 

det ikke holder stik. En ting, man skal tænke på: 

De blege slimhinder kan skyldes andre ting, f.eks. 

leverikter, - en orm, som har en snegl som 

mellemvært, og derfor ofte ses, hvis fårene går 

på lavere arealer. Spørg slagteren ved hver 

levering, om der er mistanke om dette. 

 

 

PRODUKTIONSREGISTRERING: 

På Oxforddownforeningens generalforsamling sidste efterår holdt Morten Jakobsen et 

indlæg om produktionsregistrering. Morten er Dorset-avler og sidder i avlsudvalget under 

Dansk Fåreavl – valgt af racerne. Her er hans indlæg: 



Produktionsregistrering. Er det Hot eller Not? 

På Oxforddown foreningens generalforsamling var jeg blevet bedt om at lave et oplæg om 

registreringssystemer. Denne artikel i bladet skal ses som en opfølgning på dette oplæg. 

Udgangspunktet for oplægget var spørgsmålet: Produktionsregistrering – hot eller not. Det 

korte svar er, at produktionsregistrering er hot. Begrundelsen er, at 

produktionsregistrering er en nødvendig forudsætning for fremadrettet produktion og avl. 

Det interessante er, hvilke produktionsresultater vi registrerer og om disse kan danne 

grundlag for udarbejdelse af et tilstrækkeligt godt billede at styre efter. 

Hvad er et 

produktionsregistreringssystem? 

I en vindueskarm på min staldgang har jeg 

en sort kinabog liggende. I den noterer 

jeg, hvilke får, der er sat til hvilken 

vædder i hvilket tidsrum, og meget gerne, 

præcist hvornår vædderen har sprunget 

på det enkelte får. Vender jeg bogen om, 

gør jeg 5 måneder senere notater om 

fårenes læmninger og de lam, der 

kommer ud af det. Kinabogen er det 

medie, hvori jeg foretager mine 

produktionsregistreringer, de data jeg 

registrerer, og den måde jeg bruger de 

data på er samlet set et eksempel på et 

produktionsregistreringssystem. Jeg kan bladre i bogen og danne mig et overblik, og på 

den baggrund tage beslutninger vedrørende min besætning. 

Nu skal man ikke have ret mange får før det bliver uoverskueligt at danne sig et overblik 

over ens besætning ved hjælp af Kinabogsmetoden. Det er i hvert fald min personlige 

erfaring, hvorfor min kinabog alene fungere som kladdehæfte, som jeg tager med ind og 

laver de samme registreringer i mit edb-værktøj.  

Et EDB-værktøj kan være mange ting. F.eks. et hjemmelavet regneark, WebdyrPlus, 

Elittlam, og for nyligt er Scanfarm begyndt at forhandle et engelsk program. Der findes 

sikkert andre edb-løsninger til får, og de nævnte er alene udtryk for, hvad jeg lige kunne 

komme i tanke om. Fælles for de nævnte programmer er, at ingen af dem er perfekte. Valg 

af det rigtige edb-værktøj må derfor være en afvejning baseret på, hvad man vil med sin 

besætning, og dermed hvilke formål registreringssystemet skal tjene.  



Hvad kan vi med produktionsregistreringer 

Produktionsregistreringer kan som udgangspunkt bruges til at få øje på problemer i 

besætningen og dermed skabe grundlag for at vi ændrer de ting som vi mener, skaber 

problemerne. Det vil sige, at produktionsregistreringer kan bruges i den daglige 

driftsledelse af besætningen og dermed forbedre besætningens aktuelle produktion.  

Man kan også anvende produktionsregistreringer til at finde udsætterfår og udvælge 

avlsgimmere til erstatning for disse får. Denne type beslutninger vil få betydning for 

besætningens fremtidige produktionspotentiale. Typisk vil man vælge gimmere, der har 

klaret sig godt i besætningen og som måske har en god mor. Denne form for avlsarbejde 

svare lidt til at køre bil ved at kigge i bakspejlet. Vi holder øje med, hvordan dyrene har 

præsteret, og håber på, at deres afkom også vil præstere godt.  Problemet med at vælge 

avlsdyr på den måde er, at vi nogle gange kommer til at vælge forkert, fordi de egenskaber 

vi avler efter ikke altid slår fuldt igennem på afkommet.  

Egenskab Arvbarhed 

Kuldstørrelse 0,10 

Tilvækst ved 2 mdr. (g/dag) 0,23 

Tilvækst ved 4 mdr. (g/dag) 0,19 

Scanning, muskel (mm) 0,33 

Eksteriør egenskaber 0,16 

Kilde:  Peter Larson, Får nr. 1, 2012 

 

I tabellen kan aflæses arvbarheden ved en række produktionsmål. Arvbarhed er udtryk for, 

hvor stor en andel af variationen ved en given egenskab, der kan tilskrives en genetisk 

overlegenhed. Når vi vælger avlsdyr vil vi gerne have dyr, der er genetisk overlegne, men 

da arvbarheden for de fleste egenskaber er begrænset så vil vi nogle gange komme til at 

vælge forkert, når vi udvælger avlsdyr alene på baggrund af det enkelte dyrs 

produktionsresultater.  

Når vi skal udvælge gimmere til brug i egen besætning er risikoen for at vælge forkert af 

mindre betydning. Grunden til dette er, at de fleste besætningerne passes ens fra år til år, 

og dermed kan man holde miljøpåvirkningen nogenlunde konstant. Dyr, der klarer sig 

ekstraordinært godt i egen besætningen vil dermed med en vis rimelighed kunne siges at 

være genetisk overlegne i forhold til andre individer i besætningen. Problemet opstår 

således først i det øjeblik, at man sælger dyr til en anden besætning, hvor dyrene udsættes 

for en anden miljøpåvirkning, og dermed måske ikke klarer sig så godt. 



Avlsværdiberegninger  

Er man med i Fåreregistreringen, bliver der 3 gange om året lavet avlsværdiberegninger på 

dyrene. Dyrenes samlede avlsværdi udtrykkes i et S-indeks. S-indekset er et forsøg på at 

isolere avlsværdien fra miljøpåvirkningen. Derved kan der opstå det paradoksale, at man 

har et dyr med et lavt S-indeks som rent faktisk leverer en høj produktion, fordi dyret har 

været så heldig at komme til en besætning, hvor ejeren er dygtig til at passe får. Dermed 

også sagt, at man ikke kan bruge S-indeks til at vurdere om dyret producerer godt i den 

pågældende besætning. S-indeks siger alene noget om dyrets genetiske potentiale.  

I danske fårebesætninger skal man bruge S-indekser som udvælgelseskriterie med største 

varsomhed. Årsagen er, at S-indeks beregningerne kræver, at dyrenes gener udsættes for 

en række forskellige miljøpåvirkninger for at man kan isolere dyrets avlsværdi med 

tilstrækkelig stor sandsynlighed. Det kan man for eksempel i kvægbruget ved at tappe 

tyrenes sæd, og inseminere køer i mange forskellige besætninger. Hos danske fåreavlere 

bruges vædderne sjældent i mere end 1 besætning. Dermed bliver det vanskeligt at lave en 

præcis beregning af dyrets avlsværdi.  

 

Opsummering 

Produktionsregistrering er hot, såfremt 

man ønsker at forbedre sine 

produktionsresultater. 

Produktionsregistreringerne danner 

grundlag den daglige styring af 

besætningen samt den fremadrettede avl. 

Udvælgelse af avlsdyr bør i besætningen 

ske udfra en samlet vurdering af dyrets 

produktion, afstamning og beregnede 

avlsværdi i form af S-indeks.   

Derfor vil man nogle gange opleve får i besætningen, der er mindre produktive, men 

som står med højere Indeks, end mere produktive får, selv om dyrene har været udsat 

for samme miljøpåvirkning. Det kan selvfølgelig skyldes, at fåret rent faktisk er bærer på 

overlegne gener, men af en eller anden årsag har været overordentlig uheldig, men det 

kan altså også skyldes, at de statistiske beregninger har ramt forkert, fordi 

forudsætningerne for beregninger ikke er tilstrækkeligt tilstede. Er det sidste tilfælde vil 

beregningerne afsløre sig selv i form af en lav sikkerhed. Sikkerheden fremgår sammen 

med S-indekset se sikkerheden på S-indekset og på den måde vurdere hvor står vægt 

man kan tillægge det pågældende indeks i sin samlede vurdering af dyret. 



HÆDERSPRIS TIL OXFORDDOWNAVLER I LETLAND: 

 

Aija Sneidere og hendes mand, Janis Mickelson blev ved juletid hædret som ”Gazeller” 

indenfor lettisk landbrugs- og veterinærvidenskab. I samme anledning blev Dansk 

Oxforddown fremhævet som gode sparringspartnere. Hæderen blev overrakt af Letlands 

Præsident, Valdis Dombrovskis. Alle, der har været med på dommerkursus og Landsskue 

har mødt Aija og Janis.  

 

  

 

 
 

Finder sted 3., 4. og 5. juli i Herning.  

Den 3. juli foregår alle enkeltdyrsbedømmelser og besætningsgrupper. Næste dag 

findes ærespræmiedyrene samt afkomsgrupperne. Lørdag formiddag vil der være en 

præsentation af de forskellige racer. Der vil også være Mønstringskonkurrencer, 

parkonkurrence og konkurrence om Fremtidens får. Alt i alt en begivenhed, som 

virkelig er værd at besøge.  



ELITEAUKTION I TYSKLAND: 

 

I marts var der i Mecklenburg-Vorpommern Eliteskue og –Auktion for 1 års væddere fra alle 

Bundesländer. For at få dyrene med, skal de igennem en kåring i hjemstaten. Der stilles store krav 

til både tilvækst og kvalitet. Kan man til gengæld klare udtagelseskravene, er der håb om at opnå 

gode priser ved auktionen. I år var max-prisen 3600 euro for en vædder fra Klaus Michels. 

Vædderen vejede 153 kg. Det var også – set med danske øjne – en absolut prima vædder. Klaus 

Michels har en meget god besætning, - og har bl.a. solgt avlsdyr til England. Generelt var 

auktionen en succes. Alle Schwartzkopf – og næsten alle Suffolk blev solgt.  

 

 



 

 

 

 



 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

TUR TIL FRANKRIG 

I september arrangeres en bustur til Frankrig (24.-28.september).  

Se Sheep.dk.  

Vi skal se mange forskellige racer. Der er deadline for tilmelding til Inge 

Markussen (asger.markussen@mail.dk) 10.7.2014.  

Det er formanden for Texel i Frankrig, Susan Thies fra Tyskland (taler 

fransk) og Inge Markussen, der arrangerer turen. 

mailto:asger.markussen@mail.dk

