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Bestyrelses nyt 

Ivan Jensen er trådt ud af Bestyrelsen på grund af arbejdspres på hjemmefronten. Vi siger 

mange tak til Ivan. Vi byder derfor suppleant Erling Sørensen velkommen i 

Oxforddownforeningens Bestyrelse – og ser frem til et lige så godt samarbejde med dig. 

Sommeren byder på mange spændende arrangementer, så som Dyrskuer og Fåredage. 

Foreningen håber, at Oxforddown vil være godt repræsenteret alle disse steder, således at 

nye folk får lyst til at være Oxforddownavlere. Og finde ud af, at det er en herlig race – 

både med høj produktion – og god at omgås i hverdagen. Bestyrelsesmedlemmerne har 

nogle foldere, som kan rekvireres, så længe lager haves. Slipper de op, kan vi nok få lavet 

nogle nye. Vi har også nogle fine mærkater til køretøjer. De er ligeledes fordelt hos alle i 

Bestyrelsen. Vi er nødt til at bruge alle muligheder til at gøre opmærksom på vores race – 

for der er mange om buddet. Er man ikke selv deltager på skuerne og fåredagene – så mød 

alligevel op: Det styrker det kollegiale sammenhold. 

Apropos dyrskuer: Der har igen i år været et dyrskue med efterfølgende auktion 

(Eliteauktion) i Tyskland. 2 fra Bestyrelsen var med – Gitte Kobberøe har fotograferet. Vi 

mødte – udover tyskere – Oxforddownkolleger fra Irland og England. Vi har inviteret dem 

til Skuet i Herning (2.-4. Juli). Så må vi se, om de møder op. Der var i år udstillet en rigtig 

god kvalitet (den tungeste vejede over 150 kg, 1 år gamle væddere). Priserne var rigtig 

gode – set med danske øjne. 

 

 

Oxforddownforeningens forårsbesøg hos Thomas Pilgaard og Rasmus Loth 

Andersen. Thomas orienterede om ”Projekt Får”: Der er plan og mening med alt, hvad 

Thomas laver. Staldene bliver indrettet, så de passer til dyrene – Avlen bliver ikke glemt. 

Thomas følger med i alt nyt. Han fortalte beredvilligt om sine problemer med leverikter. 

Det var meget lærerigt for os alle. Netop på grund af leverikterne, var hans lammeantal i år 

ikke kommet på sædvanligt niveau. Thomas havde et lukrativt afsætningssystem med 

lokale slagtere – hvor de gensidigt holdt hinanden orienteret. 



 

Vi så på Thomas´s nyudlagte græsmark: Thomas er træt af, at kløveren ikke var spiret godt 

nok. Derfor kom vi ind på emnet, at hvis man har en god græsmark – og mangler 

kløverplanter i den – så kan det være en god idé at købe ren hvidkløverfrø og blande det 

op i mineralblandingen. Hvidkløveren går direkte gennem dyret og bliver efterladt i 

gødningsklatterne. Det er det ideelle udgangspunkt for planten at tage fat: Gødning nok og 

fugtigt nok – og ingen konkurrerende planter lige omkring den. Denne viden har vi fra 

Økologisk plantekonsulent Carsten Sørensen i Vestjylland. Han siger, at det kun går med 

kløverfrø på denne måde. Almindeligt græsfrø bliver ødelagt i vommen. Det er også en god 

måde at få sin græsmark forbedret på, hvis man ikke kan køre på den med maskiner. Det 

skal være den type hvidkløver, der er god til at sætte skud ud – og dermed brede sig på 

marken. 

Derefter kørte vi til Rasmus`s besætning: Rasmus har også gode forhold til sine dyr. Sidste 

år var Rasmus jo på toppen med kåring af to dyr med 25 points. Det ser ud til, der kan 

komme flere af den slags. Det bliver også spændende at se nogle af dyrene på sommerens 

dyrskuer. Der var et vædderlam, som folk kiggede ekstra på. Mon ikke det bliver udstillet i 

Landsskuets nye hold for Enkeltlamsbedømmelse. En anden ting, vi oplevede, var at kigge 

efter ormeæg i mikroskop. Det var interessant at se de forskellige arter. Gitte havde taget 

mikroskop med – og fortalte, hvad hun havde hørt på kursus.  Vi vil snakke mere om 

løbe/tarmorm i næste Nyhedsbrev. 

En stor tak til begge besætninger for en lærerig dag. 

Hos Rasmus blev der demonstreret – og debatteret – klipning og klovpleje, væddersele og 

andre seler. Desuden alle de andre dagligdags ting, som vi kan komme ud for. Nogle af 

deltager viste deres kunnen angående klipning, som foregik på klippebord, - som nok er 

bedst til amatører. Niels Erik Rasmussen har lavet en tegning af sit eget: 



 

 

 

Fig: 8 Første side klippet, sidegelænder slået op, klar til at klippe side to. 



 

Fig 7 Klar til at klippe under maven. 

 

Fig: 6 Bryst og bov er klippet. 



 

Fig: 5 Hoved er klippet, hovedholderen sættes på før halsklemmen løsnes. 

 

Fig: 4 Hals klemmen er lukket, fåret kan klippes i hovet . 



 

Fig: 3 Hoved holderen. 

 

Fig: 1 Klippebænken set forfra med halsklemme. Fig: 2 Klippebænken set forfra med hovedholder 

Jeg er helt sikker på, at hvis I har spørgsmål, så vil Niels Erik beredvilligt besvare dem. Går 

man med tanken om at teste om man kan klippe sine egne får, så er det muligt at låne en 

klippemaskine hos Asger Markussen. 



Et af vores medlemmer, Ann Stistrup, har – sammen med en medstuderende – lave et 

projekt om avl med Oxforddownfåret i Danmark: 

17-4-2015  

  

DANSK OXFORDDOWN – PROJEKT 2A 
 

Jordbrugsteknolog – Kvæg 
Erhvervsakademi Aarhus 
Udformet af: 

 Ann Stistrup Christiansen 

 Camille Lykkegaard Madsen 
 

 

Vi er glade for den interesse for vores race, som de to piger har udvist. Det er meget 

værdifuldt at blive mindet om – både vores mangler og vores muligheder. Tillykke med det 

flotte resultat, som I fik, da I fremlagde projektet! 



Avlsudvalget under Dansk Fåreavl har fået et godt tilbud om registrering fra Holland. 

Se mere på danskoxforddown.dk 

Der åbnes mange muligheder – og bliver det til noget, skriver vi om det i næste 

Nyhedsbrev. 

 

Forsidebilledet er fra en institution for handicappede. Det er rart, at Oxforddownfår også 

kan bruges som terapeuter. Vi har jo alle glæde af vores dyr i hverdagen. Den glæde vil vi 

gerne, at andre også kan få. Også selv om de ikke selv er i stand til at blive fåreejere. 

 

I disse ulvetider kan der være 

meget brug for hjælp. Derfor kan 

det være værdifuldt at følge med 

i, hvad man gør i f.eks. Letland, 

som har større problemer, end vi 

har endnu.  

En Oxforddownkollega i Letland 

opdrætter disse vagthunde:  

 

 

 



 

 



 



 


