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Agnete Jessen Vongevej 83 7300 Jelling 
Anny Buse Havgårdsvej 12 5471 Søndersø 
Asger Markussen Kærvej 50 8722 Hedensted 
Bent Sundgård Søndenom 9, Tunø 8300 Odder 
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Bjarne Wohlfarth Grønlandsvej 361 7100 Vejle 
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Niels Erik Rasmussen Søndergade 38 8783 Hornsyld 
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Det kongelige Bibliotek Pligtafleveringen, Chr. 

Brygge 8,  
1219 København K 

Lise Lund Poulsen Agersbølvej 21 7100 Vejle 
Niels Ole Kristensen Baunehøjvej 19  9541 Suldrup 
Hans Olesen Mølleparken 114 7190 Billund 
Erik Hansen Gadegårdsvej 12 8620 Kjellerup 
Knud Harbo Stage Holmsland Klitvej 140, 

Søndervig 
6950 Ringkøbing 

Thomas Pilgaard Boruphedevej 113 9760 Vrå 
Tom Dalsgård Hvidbjergvej 35 7080 Børkop 
Svend Gram Astrup Skovvej 11 8370 Hadsten 
Frank hansen Bøffelkobbelvej 1 6400 sønderborg 
Morten Jakobsen Lundumvej 20 8700 Horsens 
Brian Lundgård Sønderbyvej 21 6740 Bramming 
Gitte Kobberøe og Preben Madsen Toftagervej 1 Ø. Alling 8963 Auning 
Ann Stistrup Christiansen Skovvejen 48 6064 Jordrup 
Jens Sørensen Nebelvej 12 8600 Silkeborg 
Ferdinand Fleicher Østermarksvej 47 5260 Odense S 
Jørgen Nielsen Rosenvoldvej 5 7140 Stouby 
Ron Bon Nybrovej 81 6851 Janderup 
Elisabeth Ebbesen Odensevej 37 5550 Langeskov 
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Cato Barslund Nørhedevej 19 7800 Skive 
Hans Ranvig Christianshøj, Næstvedvej 

73 
4180 Sorø 

Kristian Vedel Rasmussen, Destron 
Fearing A/S 

Bakkegårds Alle 23 5550 Langeskov 
Janni Hauge Gl. Skolevej 14 8765 Klovborg 
Brian Kjær Harevej 1 4780 Stege 
Bo Verner Hansen Toften 5 5932 Humble 
Jørgen og Rigmor Jensen Ulstrupvej 42 8870 Langå 
Svend Erling Sørensen Vandkærvej 18 Mygdal 9800 Hjørring 
Peter og Susan Thies   Tyskland 
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Niels Jørgen Møller Riberlundvej 8 7100 Vejle 7100 Vejle 
Birgitte Boman Elleholmvej 40 5250 Odense SV 
ScanFarm A/S Per Ploug Langholmvej 24 4983 Dannemare 
Skovhuse Fåregrej A/S Skovhusevej 19 4773 Stensved 
Ville's Slagtehus og Gårdbutik Lars 
Ville Jensen 

Kær Møllevej 95 6094 Hejls 
Martin Busborg Bundgårdsvej 20, Skjød 8450 Hammel 
Henrik Larsen Stokholmvej 80 9870 Sindal 
Michael Birk Andersen Gershøjvej 61 4070 Kirke Hyllinge 
Bjørn Gaarden Karlsmosevej 5 A 8752 Østbirk 
Preben Madsen Toftagervej 1 Ø. Alling 8963 Auning 
Gitte Hansen Kirketoft 3 6000 Kolding 
Lis Andersen Tolstrupvej 10 8700 Horsens 

 



Generalforsamling 
Der indkaldes til Generalforsamling hos Pia Friis Sørensen, Skovsmindevej 13, 8963 Auning 

søndag den 12. oktober kl. 10. Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er vært ved et 

lille traktement. Dagen starter med et lille seminar om Webdyr plus og Dyreregistrering. 

Mange har givet udtryk for, at de er lidt på Herrens Mark med disse ting. Vi har alle stået i 

denne situation: Hvordan er det nu lige, vi gør her. Det bliver absolut kompetente 

personer, der står for dette. Derfor: Tag alle tænkelige og utænkelige spørgsmål med – og 

få svar på dem, så når formiddagen er gået, så er der ingen tvivl. 

 

Kåring 
 Weekenden før generalforsamlingen (4. og 5. oktober) er der kåring i Oxforddown-regi. 

Dommere er: Brian Lundgård, Morten Jakobsen og Asger Markussen. Man kan tilmelde sig 

(asger.markussen@mail.dk), - så kommer kåringsdommerne på besøg. Når vi bruger hele 

weekenden, er det fordi, vi bedre kan tilrettelægge en praktisk rute. Prisen er: 100 kr i 

startgebyr og 25 kr for hvert dyr. Hvilke dyr kan kåres? – I princippet kan alle ældre kåres. 

Der er dog tradition i Danmark for at man gør det, når dyret er 2 år. Men hvis man har et 

yngre dyr, og man selv er lidt om kvaliteten, vil det være en god idé at få det kåret. Når 

man står med kopien af kåringsskemaet i hånden, så er kvaliteten af de enkelte dele af 

kroppen udpenslet. Kåringsresultatet har en lille påvirkning på index.  

Når der er valgt tre kåringsdommere – repræsenterende hver sin race, er det fordi der er 

et formaliseret samarbejde – i daglig tale kaldet den Sorthovede Gruppe – hvor vi drøfter 

alle de ting, som er relevante på tværs af racerne. Gruppen består p.t. af formændene for 

racerne: Oxforddown, Shropshire, Zwartbles, Dorset og Kerry Hill. Af de tre 

kåringsdommere er der altid to, der ikke er inhabile. 

 

Vædderlammeskue 
Lørdag den 20. september afholdes 

Vædderlamsskuet på Grindsted 

Landbrugs-skole (se www.sheep.dk). 

Hvis I har gode vædderlam, - eller 

mangler, - så meld jer til her. Udover 

de tilmeldte lam kommer der lam fra 

Individprøvestationen. Her er der i år 

indsat 3 stk Oxforddown. 



Oxforddown har haft et godt år. Der er sendt 52 dyr fra forskellige avlere til Letland. 

 

 

Scrapie 
Det lykkedes alligevel ikke for Danmark at blive erklæret for scrapiefrit område. Mange 

havde troet på det – og havde derfor ikke sørget for, at genteste dyrene, så man havde et 

overblik over, hvilke dyr, der er resistente for sygdommen (ARR/ARR). Heldigvis har mange 

i racen Oxforddown alligevel den rigtige gen-sammensætning. Dette er nemlig betingelsen 

for at kunne eksportere. Der er dog en anden mulighed: Når et dyr over 18 måneder dør og 

skal sendes til DAKA, skal man isætte et blåt øremærke. Så vil DAKA undersøge dyrets 

hjernestamme for scrapie. Fødevarestyrelsen kom for et par måneder siden med nogle 

forkerte informationer om dette emne. Det har de nu erkendt og lovet at rette det, så man 

fremover kan se reglerne på deres hjemmeside. 
Det har i de senere år været et krav for at udstille dyr på skuer og andre dyresamlinger, at 

den besætning, dyrene kom fra, skulle være testet for fårets ondartede klovsyge. Det er 

den 28.7.2014 blevet vedtaget i Landsskuets Udstillingsudvalg, at man ikke længere vil 

kræve dette.  



Fra Landsskuets udstillings-udvalg 

Den 21.7.2014 var Udstillings-Udvalget samlet – for at evaluere samt for at kigge 

fremad.  

Landsskuet var stort set gået tilfredsstillende.  

Der vil altid være nogle småjusteringer, som skal foretages. 

Et af temaerne var: Hvordan fastholder vi – og hvordan får vi flere til at udstille. Det 

er et emne, der skal arbejdes meget med. Uundgåeligt i denne sammenhæng er: 

Prisniveauet for at være udstiller. 

Det var den økonomiske side af sagen. Derudover må vi konstatere, at i de år, der er 

taget klovsygetest som adgangstegn til Landsskuet, er der ikke kendte 

udbrud/tilbagefald af klovsyge på de jyske skuer.  

Derfor er det nu besluttet, at Udstillings-udvalget/Landsskuet ikke vil kræve 

klovsygetest for at deltage. Fremover vil det være på tro- og love-erklæringen (som 

hidtil – sammen med orf og smitsom øjenbetændelse), som man underskriver for at 

kunne udstille. - se Landsskuets hjemmeside. (Her vil der måske komme flere 

sygdomme med – samt det vil blive opdateret, så der står 6 måneder alle steder). 

Hvis nogen skulle være nervøse for at hjemtage smitte for klovsyge fra en 

dyresamling, - så skal man isolere dyrene, når man kommer hjem. Man kan så enten 

tage prøve eller behandle – som man jo gør (og i hvert fald bør gøre) hver gang, man 

indfører dyr i sin besætning. F.eks. fodbad (udendørs) i 2 minutter i 5% formalin. 

Beslutningen om ikke længere at kræve test er taget enstemmigt af hele udvalget. 

Inden mødet havde udvalgsmedlemmerne forhørt sig i deres bagland. 

Venlig hilsen 

Udstillings-Udvalget 

 

 

 

  



Dyrskuer 
Ved dyrskuerne i år har vores race og avlere klaret sig rigtig godt. Det startede i Hjørring, 

hvor Rasmus Loth Andersen fik en enestående hæder, som aldrig har været givet til en 

fåreavler før: Årets unge, fremadstormende udstiller. 

 

Stort tillykke til Rasmus, som fortsatte sin succes i Herning, hvor Landsskuet i øvrigt nyder 

godt af hans avlerøje som dommer for den lette kødrace. (Rasmus havde i øvrigt bedst 

kårede vædder sidste år – ikke vædderen på billedet, men én, der nu er tre år gammel).  

Af andre markante ting på Landsskuet er vores meget dygtige og lovende ungdom inden 

for vores race. F.eks. Lasse Friis, ærespræmie med ældre vædder, Agnete Jessen, vinder – 

sammen med sin søster Linette – af Bedste Par. Agnete vandt også i et af holdene i 

Fremtidens Får, og hun blev nummer to med Lammegruppen. Oxforddown vandt 

Lammegruppen, Afkomsgruppen – og et dyr fik 24 points.  

I mønstringskonkurrencen var racen også godt repræsenteret – både hos børn og voksne.   

Linette og Agnete med Bedste Par foreviget af Landsskuets journalist. 

http://www.fotoagent.dk/single_picture/10752/25/large/Landsskuet_2014_Lars___105_.jpg


 

 

En lille historie fra et par udstillere: 

 

 
1. gang på Herning dyrskue 
 
Vi blev inviteret til skuet af Asger og Inge. 
Vi er nye ejer og det var først gang på dyrskuet. Og derfor ved vi ikke meget 
om konkurrencerne med får. Derfor syntes vi det så ret sjovt ud at alle fårene 
stod med bagdelen til dommerne. Men senere gav det mening for os. 
Om aften øvede vi mønstring med et af Asgers får. Til aftens mad fik vi pølser 
fra slagter Villy. Der var mange andre fåreavlere som spiste med.  
 
Dag 2 
Vi startede tidligt den morgen. For Asger havde lam der skulle udstilledes, det 
ville vi gerne se. Senere skulle vi hjælpe Asger med at holde hans får til 
Afkomssamlinger efter vædder. Det gik godt, han fik 1 af alle fire dommerne, 
og derfor vandt han.  
Vi gik mønstring og kom på en tredjeplads og vandt en trold. 
 
Magnus og Line 

 

 

 



Flushing 
Flushing er forberedelse til næste års succes. – Hvorfor? Et af formålene er at samle 

læmningerne over en kort periode. Det er en fordel hele vejen igennem – både når der skal 

modtages lam, når lammene skal vejes samt for at minimere coccidietrykket inden døre. 

(Det går altid ud over de sidst fødte, hvis der er små og store lam sammen).  

En veludført flushing øger lammeantallet. Begrebet flushing betyder, at fåret skal være i 

fremgang – huldmæssigt – uanset hvad udgangspunktet er. Hvis ens får er for godt i stand, 

så det ikke kan lade sig gøre, så må man tage dem på stald, hvor man kan styre 

foderindtaget, så de taber sig.  

Hvordan flushe? Allerførst: mineralfoder er vigtigt. En ny, ubrugt græsmark er velegnet. 

Har man ikke en sådan, så må man ty til fodring på marken. Man starter tre uger før 

ilæmning ønskes. Man kan give vædderen forklæde på. Brug farvekridt, således at 

vædderen markerer, hvem der er i brunst. Derved har man en indikator på, hvor de fleste 

hundyr har ægløsning. Når der går en vædder hos dem, vil dens tilstedeværelse starte 

brunstsæsonen. Derfor er det en ulempe, hvis der hele har gået væddere i nærheden af 

hundyrene. Fårets ægløsning har en cyklus på 17 dage. Så normalt vil alle får – når 

vædderen er hos dem med forklæde på – være klar efter 17 dage. Her er der så en fordel, 

når man har brugt farvekridt: Er hovedparten klar. – For det er anden ægløsning, der har 

de fleste og bedste æg. Forklædet kan tages af, farven på vædderens bryst kan skiftes, - og 

ilæmningen kan gå i gang.  

I visse egne af Danmark kan det være en god idé at supplere foderet med selen og e-

vitamin. Flushingen skal fortsætte et stykke tid efter ilæmningen. 

  



 

 

  



 

  



 


