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Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: 

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

Næstformand: Harald Jepsen, Skads Byvej 97, 6705 Esbjerg Ø, 
tlf 7516 0623, 2844 9036, brunkbjerg@mail.dk 

Kasserer: Jens Christensen, Søndergade 57, 7080 Børkop,  
tlf 2611 4989, bentaogbasse@gmail.com 

Sekretær: Sally Pedersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle,  
tlf 7583 7801, sape@oeb.dk  

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



Der har i skrivende stund været en lang 

periode med ekstrem varme og tørke. Derved 

er græsvæksten sat i stå – og mange 

fåremarker ædt helt i bund. Formanden for 

Dansk Fåreavl skriver på Fåredebatten, at 

indvoldsorm ikke kan klare sommervarmen. 

Advarsel: Det er ingenlunde tilfældet. Jo 

mere nedbidt, en græsmark er, desto større 

er indtagelsen af løbe-tarmorm. Især 

Hæmonchus skal man være opmærksom på. 

Når formanden ikke ser noget til de 

almindelige løbe-tarmorm, er det fordi 

lammene ikke er tvunget til at indtage så 

meget væske sammen græsset, at det kan 

ses, at de har grønne bagdele. De almindelige 

løbe-tarmorm + hæmonchus-ormen er netop 

farlige, når det er tørvejr, fordi man ingen 

advarsel får, (i form af de grønne bagdele). 

Hvad angår hæmonchus: Det er meget typisk, 

at den slår til i en varm periode. Adskillige 

besætninger har de seneste dage haft 

dødsfald. Derfor satte vi det Oxforddowns 

hjemmeside, at man skulle tjekke øjenlågene. 

Adskillige har meldt tilbage, at angrebet var 

kommet bag på dem – og at de var glade for 

reminderen. Rådfør jer med dyrlægen om 

brug af rette medicingruppe. 

 

Lam 
Vi har før skrevet, at det kan være en god ide 

at have en lille fold, hvor lammene kan gå og 

æde koncentreret foder. Netop i denne 

tørkeperiode er det vigtigt. Når der intet 

græs er, mister fårene mælk – og lammene 

skal konkurrere med fårene om den 

sparsomme græsvækst. Det er rimeligt vigtigt 

at vækstkurven er ubrudt, hvis man skal 

levere kvalitetslam til slagtning/avl. 

Generalforsamling 

Generalforsamling søndag den 13. oktober 

kl. 13 hos Niels Erik Rasmussen, 

Hornsyldgård, Søndergade 38, Hornsyld. 

Læs mere herom på sidste side 

 

 



 

Vædderskue 
Vædderlam og 1 års væddere 

7. september 2013 – Landsskuepladsen i Herning 
kl. 08.00-16.00 

 Program  
Udstillingen omfatter 1-års væddere og årets vædderlam fra alle racer, samt 
voksenvæddere af korthaletypen  
 
07.45 – 08.15  Ankomst og dyrlægekontrol. Dyr fra Sjælland og nord for  
Limfjorden kan møde senere, dog hurtigst muligt, og inden kl. 10,00  
09.00   Velkomst og kaffe.  
08.15 – 11.30  Scanning.  
08.15 – 11.30  Lineær kåring. Begge aktiviteter foregår løbende efter først 

til mølle.  
10.00 - 11.30  Bedømmelse af slagtelam. Bedømmelsen foregår i boksene.  
12.00 - 13.00  Frokost og socialt samvær. Alle opfordres til at købe deres 

fortæring på pladsen, idet Vestjydsk Fåreavl hjælper med 
aktiviteten.  

13.00 – 13.15  Oprangering af 1-års væddere.  
13.30 - 14.00  Oprangering af ældste vædderhold.  
14.00 - 14.30  Oprangering af yngste vædderhold. Udstillerne opfordres til 

at hjælpe hinanden som trækkere.  
15.00 – 16.00  Præmieoverrækkelse, socialt samvær og afslutning.  
 
Tilmelding : For kun 125,00 pr. dyr, kan du deltage i dette arrangement. 
Der er ingen begrænsninger i antal tilmeldinger fra den enkelte udstiller.  
Kontakt: Lene Wohlfahrt på mailadressen  
Engvang@profibermail.dk eller på tlf 7586 3623 for at få fremsendt 
tilmeldingsskema.  
Tilmeldingsfristen er 11. august 2013  
Alle er velkomne til at komme og kigge på vædderne denne dag.  
Entreen er gratis 

 
Arrangør: 

Dansk Fåreavl  

Udvalget for avl 



Velkommen til Vædderaktivitet 2013 

Dansk Fåreavls udvalg for avl har i et samarbejde med racerne besluttet, at der i 2013 skal 

afholdes en vædderaktivitet, hvor der skal fokuseres på de avlsredskaber, der er til rådighed – 

d.v.s. S-index, scanning, lineær kåring, dyrskuebedømmelse og bedømmelse af slagtelam. 

Det endelige program for dagen, vil blive tilsendt via mail, når deltagerantallet er kendt.  

Vi mødes ved hal 21, den 7. september fra kl. 08.00 til en rigtig spændende dag. 

Særlige oplysninger 

 Vædderne skal være tilmeldt dyreregistreringen eller lignende for at kunne deltage. 

 Ældre væddere af korthaleracerne, kan deltage i holdet ’1. års væddere’ 

 Du skal selv sørge for bestilling af sundhedsdokument 

 Du skal selv medbringe spand og evt. foder til dine egne dyr, der vil være sørget for strøelse 

 Der er dyrlægekontrol ved indkørslen kl. 07.45 – 08.15. 
Dyr fra Sjælland og nord for Limfjorden kan møde senere, dog hurtigst muligt og inden kl. 10 

 Indsyning af dyr foregår ved hal 21, ingen dyr forlader trailere før de er dyrlægetilset  

 Indkørsel foregår ved materialegården (port 14) 

 Alle besætninger som medbringer dyr, skal have M3 status, testet fri for klovsyge og opfylde 
dyrskuereglerne fra Landsskuet. Se evt. disse på www.landsskuet.dk 

 Du skal sørge for at overholde 7/30 dages reglen 

 Dyrene skal være klippede med max 2 cm uld hvis ikke der findes særlige regler for racen (i 
henhold til dyrskuereglerne fra Landsskuet) 

 Alle dyr skal have korrekt tandstilling 

 Dyrene skal være øremærkede i overensstemmelse med gældende lovgivning 

 Betaling: Kr. 125,00 pr. dyr (der er ikke moms omkring skuet) 

 Pris for annoncer: 1/1 side kr. 300,00 - 1/2 side kr. 200,00 (excl. moms) 

 Landsskuepladsens CHRnr er 28203 og du skal selv melde flytning 

Annoncer: 

Det er muligt for deltagere og sponsere at få en annonce med i kataloget.  Lene hjælper gerne 
med opstillingen, men tekst og billede skal fremsendes.  

 Ønsker annonce 1/1 side _____ 1/2 side _____ 

Tilmelding af dyr : 

 

Race: _______________________________ 

Vædderlam skal være født fra og med 1. november 2012 til og med 10. maj 2013. Lam født uden 
for delle perioden kan ikke deltage.  

1 års væddere skal være født fra og med 1. november 2011 til og med 31. december  2012 for at 
kunne deltage. Ældre korthale væddere deltager i dette hold uanset alder. 

Det samme dyr - f.eks. vædder født i november 2012 – kan kun deltage i én klasse. 
Dyr som ikke kan findes i Dyreregistrereingen, skal medsende autoriserede stambogsoplysninger. 



Nr: _________________ Navn: _________________________________________ 

Genotype: ______________ Vædder født: _____________         lam       1 års  

 

Nr: _________________ Navn: _________________________________________ 

Genotype: ______________ Vædder født: _____________         lam       1 års  

 

Nr: _________________ Navn: _________________________________________ 

Genotype: ______________ Vædder født: _____________         lam       1 års  

Tilmelding og betaling: 

Tilmeldingen sendes enten via mail til Engvang@profibermail.dk eller til  
Lene Wohlfahrt, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle.  
Betaling sker til følgende konto:  regnr: 8130 kontonr: 6580994413 
Tilmeldingsfrist  11. august 2013 

Ejererklæring 

Ved min underskrift/mail erklærer jeg: 

At jeg ikke er vidende om, at der i de besætninger, hvor dyrene har opholdt sig indenfor de 
seneste 6 måneder, er konstateret: 

 Orf 

 Klovesyge (Footrot og Scald) 

 Skab (alle former) 

 Smitsom øjenbetændelse (Pinkeye) 

 Byldesyge (Kaseøs lymfadenitis/Pseudotuberkulose og Morel’s disease) 

Udfyldes af alle (blokbogstaver): 

Navn: ________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

Besætnings CHRnr:_____________________________________________ 

Mailadresse: __________________________________________________ 

Tlf: ________________ 

Dato: _________________ Underskrift: ____________________________ 

 

Som I kan se, er der deadline for tilmelding til Vædderlamsskuet 11. august, men vi tror, at Lene 
godt vil tage imod et par dage efter. Slut op om denne aktivitet fra DF´s Avlsudvalgs side. 



 

Schmallenberg kan give 

misdannede lam 

Dommerkursus  

29.september afholder Dansk Fåreavls 

Avlsudvalg et Dommerkursus. Klokkeslæt, 

Sted samt Program offentliggøres snarest – 

både på Sheep.dk og på Dansk Oxforddowns 

hjemmeside. Mange har allerede meldt sig til 

– i henhold til det, de har læst på Sheep.dk: 

Tilmelding til Asger Markussen på mail: 

asger.markussen@mail.dk eller på telefon 

7585 2035. Ligegyldigt om du ønsker at være 

dommer – eller du ønsker at lære vurdering 

af får, er du meget velkommen. 

 

 

Individprøver 
Det er et spændende nyt tiltag, som lamme-

producenterne i år har fået fondspenge til. 

Heldigvis er der også Oxforddown-lam med 

her det første år – fra Gitte Kobberøe og 

Preben Madsen. Cato Barslund og Asger 

Markussen, som er med i styregruppen har 

meldinger om, at alle lam trives godt og har 

taget på fra afleveringsdagen og indtil første 

vejning. Man kunne ellers have frygtet, at 

det, at de blev taget fra deres mor og kom i 

et nyt miljø – fodrings- og flokmæssigt – 

kunne sætte dem lidt i stå. Foderværten 

fortalte, at de – de første dage – gik sammen 

besætningsvis, men at de ret hurtigt samlede 

sig i én flok. Vores håb er, at vi næste år ser 

mange flere Oxforddown-lam på Individ-

prøven. For det må netop være Oxforddowns 

stærke side: At have en høj tilvækst på græs. 

 

 

Schmallenberg 
Sidste år var der en del besætninger, der 

havde negative oplysninger med 

Schmallenberg-virus. Litteraturen omkring 

denne virus er lidt sparsom endnu, men 

alting tyder på, at hvis man har haft den i 

besætningen, er der en vis immunitet. Om 

denne immunitet mangler man at vide: Er 

den for livet? Kun for et år? Lam fra dyr, der 

har været smittet uden for den skadelige 

periode (først i drægtigheden): Er de 

immune? Nogle Oxforddownavlere, som 

hidtil har foretrukket at få tidlige lam, vil nok 

trække ilæmningsperioden til en koldere del 

af efteråret – og dermed få lam sidst i 

februar/begyndelsen af marts. Det er i hvert 

fald de meldinger, der er givet fra praktiske  

fåreavlere i udlandet. 

 

 

 

 

 

Kåring 

Lørdag den 5. oktober og/eller søndag den 

6. oktober. Tilmelding til Asger Markussen: 

asger.markussen@mail.dk  

eller tlf 7585 2035 

 



Flushing 
Når vi snakker om ilæmning, så er racen 

Oxforddown ret fleksibel: Besætninger, som 

sidste år blev ramt af Schmallenberg, satte 

væddere til de tomme hundyr. De blev 

ilæmmet midtvinter – og går nu med små lam 

i sommertiden. Vi kan stort set selv vælge, 

hvilket tidspunkt, vi ønsker lam på, når vi har 

Oxforddown. Men hvis vi vil have mange lam 

– og styre, hvornår læmning skal foregå, 

kommer vi ikke udenom en vis form for 

flushing. Det kan gøres på flere måder, men 

det, det drejer sig om, er, at fåret løbes på et 

tidspunkt, hvor det er i øgning af tilvækst. Og 

helst også i anden ægløsning. Ægløsning er 

noget, man sætter i gang. Det gøres bl.a. ved, 

at fåret opdager, at der en vædder i 

nærheden. Det kan gøres ved at sætte en 

vædder med forklæde ind til fårene. 

Forklædet kan f.eks. købes hos Skovhuse 

Fåregrej. Det er vigtigt at forklædet er 

anbragt ordentligt. Hvis vædderen kan 

skubbe det til side – eller taber det, bliver 

fåret bedækket i første ægløsning, og 

dermed bliver der ikke befrugtet så mange 

æg som der ville være blevet i anden 

ægløsning, som er 17 dage efter. En anden 

måde er at sterilisere en vædder (en såkaldt 

Teaser-vædder) – og lade den gå ved fårene. I 

begge tilfælde kan man se (hvis man sværter 

vædderen under brystet med fedtstift eller 

bruger væddersele med farvepude), når det 

er mest hensigtsmæssigt at sætte den rigtige 

vædder til. En tredje måde er at have en 

solidt indhegnet, lille fold i fårenes fold. Så 

kan man holde øje med, hvor mange får, der 

er interesseret. De vil da være i nærheden af 

folden, selv om de andre går og græsser. 

Igen: Det er vigtigt, at både fårene og 

vædderen har en positiv vækstkurve, når 

bedækningen finder sted, - og den skal 

fortsætte til ca 6 uger efter. Hvis fårene fra 

start – af en eller anden grund – er i for god 

huld (huld 4,5 eller derover), kan det 

hensigtsmæssigt – før flushing går i gang – at 

sætte dyrene på stald – og derved styre deres 

foderindtagelse, så at de taber sig. Så vil det 

senere være nemt at lave en positiv 

vækstkurve. Gevinsten ved korrekt flushing 

er: Flere lam og læmninger over kort periode. 

Alt sammen er jo afhængigt af, at man ikke 

har kønsmodne væddere i nærheden af 

fårene hele tiden. Det kan nemlig starte 

ægløsning på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. 

Hvis det er ved tredje eller fjerde ægløsning, 

man lader fårene løbe, så vil antallet falde. 

Hvis man bruger foder til flushing, skal det 

indeholde 11-12 % protein. Vurder din 

græsmark: Er der meget hvidkløver i, så skal 

proteintilførslen være af en lavere procent. 

Så vil almindelig byg eller havre kunne dække 

det. Mineralforsyningen skal være i orden – 

og i særdeleshed Selen og E-Vitamin. 

 

Fodring i drægtigheds-perioden:   

Der er kommet ny forskning omkring 

drægtighedens indflydelse på lammenes 

tilvækst senere i livet. Måske også kød/fedt-

forholdet. Vi vil prøve om vi kan finde det 

frem og have det med i næste Nyhedsbrev. 

Denne forskning postulerer, at arv og miljø 

måske ikke er fuldstændig adskilt. Det er 

nytænkning. Lad os se: I så fald vil fodring i 

drægtighedsperioden være af endnu større 

betydning end hidtil antaget. 



Landsskuet 2013 
Det var i år det 20. år, vi havde Landsskue. Én 

af vores trofaste assistenter, Gerda Larsen, 

havde også 20 års jubilæum. Vi takker hende 

for den store hjælp gennem de mange år. 

I år havde vi på Landsskuet mange nye tiltag: 

F.eks.: Så snart, der var Interbreed-

konkurrence, - så var det med ”Åben 

votering”. Det er en god ting, når man har 

fire forskellige dommerhold, der skal arbejde 

sammen om at finde de bedste dyr. Det er 

også meget spændende og publikumsvenligt, 

når afgørelserne træffes på denne måde. Et 

andet nyt tiltag var Par-konkurrencen. – Hvor 

fremvisningen og dyrets kvaliteter begge 

vægtede. Fremtidens avlsdyr/Fremtidens 

udstillere er også et spændende indslag, idet 

de dyr, der fra i år fremvises, skal mønstres af 

unge udstillere. Fåreringen var smukt pyntet 

med de forskellige racers flag. Uden om 

ringen var der borde og stole, så publikum 

havde gode muligheder for at følge med i 

hele bedømmelsen. Der var opstillet  

fotoplads, så dyrene tog sig godt ud, når de  

blev fotograferet. Inde i staldene var der tre 

høje infostandere, så alle informationer – 

ned i mindste detalje – var hængt overskue-

ligt op for de enkelte dage. Alle stalde og 

bokse var i år renskurede, idet en række 

frivillige fåreavlere havde været i gang  

for at hjælpe Udstillings-Udvalget med 

forberedelserne. 

Intet Landsskue uden rigtig gode dyr. Det 

gjaldt i høj grad også i år. Kvaliteten har vist 

aldrig været højere. Mange af de 

udenlandske gæster gav også udtryk for 

dette. Noget, der også altid gør stort indtryk 

på vore gæster fra andre lande, er det 

sociale, som er helt unikt for Danmark. På 

andre skuer i Europa ser man aldrig, at hele 

familien er med og hygger sig. Det bliver 

virkeligt beundret og misundt. – Man må 

også fremhæve, at én ting er at feste og 

hygge – en anden ting: Hvordan ser der ud, 

når pladsen er forladt. Et besøg mandag 

viste, at campingpladsen var ren – intet 

affald, alt var ryddet op. Det ses vist ikke ved 

mange festivaler. 

 

Dette års vindere – ærespræmiemodtagerne: 

Bedste Besætningsgruppe: Fam. Markussen K/S (Oxforddown) 

Bedste Afkomssamling: Mogens Ladefoged (Texel) 



24 points dyr: Mogens Ladefoged med skuets bedste samling (Texel) 

24 points: Jesper Bilberg med skuets bedste ældre vædder (Texel) 

Skuets bedste ældre får: Fam. Markussen K/S (Oxforddown).  

Skuets bedste 1 års vædder: Fam. Markussen K/S (Oxforddown) 

Skuets bedste 1 år får med lam: Jens Østergård (Suffolk) 

Skuets bedste 1 års får uden lam: Henry Bøvling (Texel) 

Skuets bedste Lammegruppe: Fam. Markussen K/S (Oxforddown) 

Bedste vædder af Naturrace: Lars Bjerregård (Gotlandsk Pelsfår) 

Bedste får af Naturrace: Lenette Bech (Spælsau) 

Bedste vædder af let kødrace: Ole Markussen (Leicester) 

Bedste får af let kødrace: Ron Bon (Zwartbles) 

Bedste vædder af tung kødrace: Fam. Friis Sørensen (Oxforddown) 

Bedste får af Texel-racen: Mogens Ladefoged 

Derudover fik følgende ejere ærespræmie: 

Preben Christiansen (Oxforddown), Fam. Markussen K/S (Oxforddown), Poul Andersen 

(Shropshire), Arne Hansen (Shropshire), Poul Beith (Leicester), Henry Bøvling (Texel), Mogens 

Ladefoged (Texel), John Engsig (Texel), Jesper Bilberg (Texel), Fam. Sunesen (Texel), Anne Nymann 

(Suffolk), Casper Jensen (Suffolk), Preben Albin (Charollais), Søren Knudsen (Islandske), Ole Mols 

(Landrace), Lene Wohlfarth (Kerry Hill). 

 

Fremtidens Lam 2013: Casper Jensen, Suffolk –  

smukt fremført af hans datter. 

Bedste Par: Agnete Jessen, som sammen med  

Erling Sørensen demonstrerede perfekt fremvisning 

– oven i købet med to lam. 

Mønstring for børn: Casper Jensens datter 

Mønstring for voksne: Lene Sunesen  

– for første gang nogen sinde med maximum-points.  

Totalt perfekt mønstring. 

Det er en ære at modtage en ærespræmie – som bevis på et flot avlsarbejde og et flot håndværk. 



Landsskuets Udstillingsudvalg vil gerne sige mange tak til ærespræmiegiverne: 

’De 3 aktive’, ’Miki Logistik og Transport’, ’Mollerup Mølle’, ’Sydbank Tistrup’, ’XL Byg Møldrup’, 

’Nordjysk dyrefoder’, ’Punkt 1 Hobro’, ’Tistrup slagtehus’, ’Slagter Thøgersen’, ’Næsbjerg 

foderstof’, ’Primus Danmark’, ’Jyske Bank’, ’Silkeborg Bogtrykkeri’,’Vetpharm’,’RBFarmSupply’, 

’Vestjysk vikarservice’, ’Allflex’, ’Skovhuse Fåregrej’, ’Vitfoss’, ’MidtHegn’, ’Villes Slagtehus’, 

’Toftnæd Landhandel’, ’Dyrlægerne i Ribe’, ’Destron Fearing – Din øremærkeleverandør’, 

’Jorenku’, ’MB Solution’, ’Sortbjerg Hansen’, ’CC og CO’ og ’A/S Net Op’. 

Desuden har Dansk Fåreavl og Dansk Fåreavls Distrikter: 1,2,3,4 og 5, - samt Kerry Hill, Dansk 

Suffolk, Dansk Shropshire, Dansk Texel, Dansk Oxforddown, Gotlandske Pelsfår, Dansk Leicester og 

Foreningen gl. Husdyrracer givet ærespræmier. 

Vi er taknemlige for denne goodwill – og håber, I vil være med næste år igen. 

 

Hele fåreudstillingen – fra start til slut – blev 

professionelt bundet sammen af vores 

koordinator, Ann-Britt Holm-Jensen. Hun har 

gjort et fantastisk arbejde før, under og efter 

skuet. Udstillingsudvalget er meget taknem-

ligt for hendes indsats. 

Vi håber, der kommer flere Oxforddown-

avlere med til næste år. Vi var i hvert fald 

glade for igen at se Rikke og Preben i vores 

beskedne udstillergruppe indenfor den tunge 

Kødrace. I særdeleshed, at alle udstillerne var 

repræsenteret med ærespræmier. At Agnete 

Jessen kunne vinde Par-konkurrencen, var en 

enestående – og teoretisk set umulig- bedrift: 

At vinde med lam er aldrig set før. Man har 

altid vidst, at lam ikke kunne mønstres(!)  

 

Vi vil meget gerne – hvis der er nogen, der 

går med tanker om at udstille på Landsskuet: 

Kontakt da nogen fra Bestyrelsen – og de vil 

stå til rådighed med vejledning. 

Fremtidens får 2013 



Import af sæd, embryoner 

og levende dyr  

Sæd og embryoner fra Oxforddown er stort 

set umuligt at købe i hele verden. Der er intet 

på lager – og skal man først have det 

produceret, overstiger det, hvad der er 

rimeligt – økonomisk. Så er der levende dyr: 

Her er der mange lande i EU, der har god 

kvalitet. EU har nogle fælles regler – 

veterinært set. Dem kan man altid importere 

efter. Men Danmark har stillet ekstra krav til 

dem, som vil være med i Sundhedspro-

grammet, som det er nødvendigt at være 

med i, hvis man vil udstille på de fleste 

dyrskuer i Danmark. (Det er noget, det 

enkelte dyrskues ledelse bestemmer). Det 

eneste sted, Sundhedsreglerne ikke har 

været fulgt fuldt ud i år, er Roskilde Dyrskue. 

Man accepterede, at geder måtte udstille 

uden Klovsygetest. De ovenfor nævnte ekstra 

krav har været til ajourføring i år. 

Avlsudvalget har nedsat et udvalg af 

kompetente personer, som kom med et 

oplæg til nyt regelsæt. Dette regelsæt blev 

godkendt af de enkelte racer (samt 

repræsentanten fra Sundhedsudvalget) på 

Avlsudvalgets møde for Raceforeningerne i 

april måned i år. - Altså godkendt af de 

mennesker, som skulle bruge systemet. 

Efterfølgende har Dansk Fåreavlsforenings 

formand, Richard Andersen, sat et 

commando-raid imod beslutningen i gang. 

Denne modstand har efterhånden taget 

karakter af chikane mod seriøst avlsarbejde. 

Modstanden har intet med sund fornuft at 

gøre. Når hele EU´s veterinære apparat har 

lavet gode regler, - og Avlsudvalget har opsat 

skærpende krav angående Maedi og 

observationsperiode, så burde det være 

mere end nok. De skærpede krav, som vi i 

Avlsudvalgets arbejdsgruppe har opsat, 

strider faktisk i forvejen mod varens frie 

bevægelse i det indre marked i EU.  



Generalforsamling 
Der indkaldes til Generalforsamling i 

Oxforddownforeningen søndag den 13. 

oktober 2013 kl. 13 hos Niels Erik Rasmussen, 

Hornsyldgård, Søndergade 38, 8783 

Hornsyld. Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Niels Erik har haft Oxforddown-får i mange 

år. Han var – indtil for få år siden – med på 

skuerne i Horsens og Herning – både som 

udstiller og som dommer. Han var med i 

toppen, da Dansk Fåreavl havde Avlscentre 

Besætningsforsøg og Individafprøvning. Niels 

Erik har altid været med i front, når det 

drejede sig om nye idéer til registrering osv. – 

så det bliver spændende at se og høre, hvad 

han arbejder med for tiden. Kl. 13 starter vi 

med at se fårene, og ca kl 14 starter 

generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen håber vi at høre 

nyt om Dansk Fåreavls Avlsudvalgs tanker om 

fremtidens produktionsregistrering. Den har i 

de senere år lidt af en udsultning af 

økonomiske ressourcer.  Det har ført til, at 

nye tiltag og gode idéer ikke er blevet 

implementeret. Med det in mente kan vi 

spørge os selv om, om vores race er blevet 

for lille til at være med som selvstændig 

bidragyder. Eller skal vi til at vægte de 

samme ting som f.eks. Texel. Kan vi 

opretholde at have egne meninger om 

vægtning, når vi ikke er flere, der registrerer? 

Derfor har vi spurgt Morten Jakobsen fra 

Avlsudvalget: Er vores dataregistrering Hot 

eller Not? Niels Erik stiller sit stuehus til 

rådighed – og vi får en kop kaffe i løbet af 

eftermiddagen. Kom og vær med, så vi i 

fællesskab kan prøve at tilrettelægge vores 

fremtid. 

 

 

Salg af 4 styks moderdyr 

Vi har for mange får i år, og ønsker derfor at sælge 4 til avlsbrug. De har M3 

status og papirerne er i orden. Det er avlsdyr som i sin tid stammer fra får købt af 

Familien Markussen. Vi tager kr 1000 pr. styk og de kan afhentes på vores gård 

på Djursland snarest muligt, da lammene er fravænnede.  

Interesserede kan ringe til mig: Sanne Elise Kildal Holm på tlf.: 20358787  

eller skrive på kildalholm@gmail.com.  


