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tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk
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Sekretær: Sally Petersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle,
tlf 7583 7801, s.petersen@outlook.dk
Pr-ansvarlig: Erling Sørensen, Vongevej 83, Bjerlev, 7300 Jelling
tlf. 7587 3137, boegelund@mail.dk
Se mere på www.danskoxforddown.dk

Generalforsamling
Der indkaldes til Generalforsamling søndag den 16. oktober kl. 10 - hos
Gitte Kobberøe, Toftagervej 1, 8963 Auning.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Foreløbigt program:
Ron Bon, Sydvestjyske Fåreavlere, vil snakke om et projekt, de har lavet om urter i græsset,
hvilket skulle modvirke løbe-tarmorm. Det bliver spændende at høre, om dette kan hjælpe
os. For løbe/tarm-orm er den største tabsvolder, vi har.
Oxforddownforeningen giver rundstykker om formiddagen.
Tag selv madpakke med til middag.

Kåring
Også i år kåres Oxforddown den første weekend i oktober. Tilmelding til Asger.

Landsskuet 2016
I år var der over 50.000 besøgende på Landsskuet i Herning. Det var dejligt, at der var så
mange.
For udstillernes vedkommende startede det ellers meget skidt, idet politiet havde valgt at
lave razzia ved ankomsten med dyrene. En del blev hjemme – og nogle vendte om, da de
hørte dette. Desværre blev der også delt en hel del bøder ud. Det er klart, at transporten og
dyrevelfærden skal være i orden - men 7000 kr for hver forseelse er alt for meget.
Det var rigtig dyrskuevejr: Lidt regn – og lidt sol. Det er nok også grunden til
publikumsrekorden. For varmt og for koldt vejr holder ofte folk væk.
Får og geder havde samme antal tilmeldte dyr som sidste år. Det var glædeligt, at der var 6
nye udstillere. Og det i en tid, hvor antallet af får og geder i Danmark er i stagnation.
Mærkeligt nok - for der har aldrig været så stor efterspørgsel på lammekød - og kiloprisen er
høj i forhold til svin og kreaturer.
Aldrig har fåre- og gedeskuet præsenteret sig så flot som i år: I Hal 21 vekslede det mellem
flotte stande og dejlige lam. Der var pyntet med blomster. Der var nostalgisk fotoudstilling
fra mange år tilbage i udstillingens historie. Sponsorerne blev vist frem i flotte, indrammede
billeder. Der var arbejdende glaskunstværk og udstilling af glas. Der kunne indgraveres i

præmierne, mens man var på skuet. Der var infostande, hvor man hele tiden kunne holde
sig ajour med dagens aktiviteter – og hvordan disse skulle foregå. Der var en stand med
informationer om fodermidler. Mange raceforeninger havde meget spændende stande med
produkter, billeder og informationer. Det fine lille rum til at vaske får i, havde informationer
om forskellige racers uld på facaden. I Hal 21 var der også scanning af væddernes og
lammenes fedt- og muskellag. Man havde fået en ung mand fra Tyskland til at udføre dette
arbejde.
Udenfor Hal 21 var der udstilling af ærespræmier i en smuk, dertil indrettet hytte. – Så man
kunne se, hvad de forskellige sponsorer havde skænket – og hvad det var, avlerne kæmpede
om. Der var pyntet med blomster og hyggelige borde og bænke, hvor folk kunne slå sig ned
og snakke.
Både ved fåreringen og ved gederingen var der ophængt raceflag. Rundt om ringene var der
borde og stole til publikum.
Overfor Hal 21 og Hal 22 var der en fold med legende gedekid – med klatrestativ osv. Det
tiltrak sig megen opmærksomhed – hver dag og hele dagen. Det gjorde fåreklipningen også.
Bagefter kunne man se, hvordan ulden blev spundet.

Det var lidt om de ydre rammer. Selve udstillingen af dyrene fik megen ros af de
udenlandske gæster - som traditionen tro møder op til Landsskuet for at følge med i, hvor
langt Danmark er kommet med avlen indenfor får og geder. Udover at se avlsdyrene, giver
flere af dem udtryk for, at de er meget imponerede over den måde, skuet bliver afviklet på.
Det gælder såvel konkurrencerne i ringene, men også det sociale liv på hele pladsen – også

campingpladsen. En ting, der ofte gentages, er: ”Her er børn velkomne”. Apropos børn: Der
er en særlig konkurrence – startende for unge under 13 år: ”Fremtidens Får og Ged”. Der
startes med et lam/kid. Næste år er dyret 1 år gammel (fremføreren højst 14 år) – og tredje
år er dyret 2 år gammelt (trækkeren max. 15 år). Her vinder man en pulje af penge, som er
indbetalt af udstillerne de foregående år. Konkurrencen har til hensigt at få de
unges/børnenes interesse vakt.
En anden måde at gøre dette på, er mønstringskonkurrencerne. Der er tre aldersgrupper:
Børn under 12 år, Unge fra 12-16 år samt voksne. En konkurrence, som er meget populær.
Et andet, relativt nyt tiltag, er: ”Bedste Par”. Her deltager både børn og voksne på lige fod.
Ofte er børnene lige så dygtige som de voksne. Der var en flot konkurrence i alle holdene –
på trods af at desværre ikke alle tilmeldte dyr var mødt op. (Pga. førnævnte razzia). Alle
Interbreed-konkurrencer afgøres ved åben votering. Det er meget publikumsvenligt – og gør
det hele ekstra spændende. Interbreed-dyrene er markeret med flotte A-skilte i stalden ud
for deres boks.
Alt, som er beskrevet ovenfor, styres med hård, men venlig hånd af Landsskuets meget
dygtige koordinator for får og geder – sammen med de frivillige hjælpere.
Oxforddown klarede sig igen i år godt på skuet. Racen vandt: Besætningskonkurrencen,
Afkomsgruppen, Lammegrupper, Fremtidens Får 2016, Bedste Par, Interbreed for 1 års
væddere, samt 2x24 points.

Bedste Par

Her i sommer er det vigtigt at aflæse dyrenes signaler: Bliver de trætte, skal man kigge alle
sine dyr efter for blege slimhinder. Har de det, skal man reagere hurtigt. Der har desværre
været alt for mange tilfælde af hæmonchus-orm i år. Den almindelige løbe-tarmorm har
også været tilstede i udbredt grad. Det er stadig sådan, at dyrlægen skal have gødningsprøve
for at ville udskrive recept på ormemidler.
Hold af udegående dyr i vinterperioden:

Der er kommet nye regler for registrering og mærkning af får:
Alle fåre- og gedebesætninger skal være registreret i CHR.










Får og geder skal være forsynet med ét øremærke i hvert øre, eller ét øremærke i det
ene øre og ét elektronisk øremærke i det andet øre.
Lam og kid, der skal slagtes i Danmark inden de er 12 måneder gamle, kan dog mærkes
med kun et øremærke med besætningens CHR-nr.
Mærkningen skal ske senest 60 dage efter fødslen. Forlader dyrene oprindelsesbesætningen inden 60 dage, skal de ligeledes mærkes.
Lam eller kid, der dør eller aflives, inden de er syv dage gamle, behøver ikke at blive
mærket. De kan sendes direkte til en destruktionsvirksomhed uden øremærker.
Flytning skal indberettes til CHR inden 7 dage.
 Flytning til græsarealer skal kun indberettes til CHR, hvis der skal græsses
sammen med dyr fra andre besætninger.
Ud over CHR-registrering skal der føres et besætningsregister med oplysninger om bl.a.:
 CHR-nummer for hvert enkelt dyr.
 Måned og år for fødsel, køn og om muligt race.
 Dato for dødsfald eller slagtning af dyr.
 Det samlede antal får og geder.
Registreringer skal ske senest 3 dage efter hændelsen.

Læs mere på landbrugsinfo.dk – får og geder

