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Vores kasserer, Gitte Koberøe, har her i august haft 60 års fødselsdag. Vi ønsker et stort 

tillykke. 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling søndag den 11. oktober 2015 kl 10 hos Asger 

Markussen, Kærvej 50, 8722 Hedensted.  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Vi starter med generalforsamling. Her vil vi bl.a. drøfte Fåreavlens Foreningsstruktur i 

Danmark. Foreningen er vært ved en frokost.  

Om eftermiddagen kommer en Plantekonsulent, Carsten Sørensen, og fortæller om 

hvordan vi bevarer vores græsmarker, så de giver optimalt udbytte. Han er i stand til at 

formidle stoffet, så alle er med. Hvordan omlægger vi lettest vore græsmarker uden 

voldsom stor maskinkraft. Hvordan undgår vi at ukrudt tager over. Vi vil kigge på en mark, 

der er 1 år gammel, én, der er 5 år gammel, én der er ca 25 år og én, der har ligget i over 

50 år. 

 

Vedtægter 

§1 Foreningens navn er Dansk Oxforddownforening. 

 

§2 Foreningen er en selvstændig forening. 

 

§3 Foreningens formål er at fremme Oxforddownracen i Danmark gennem samarbejde 

mellem avlerne. 

 

Formålet søges opnået ved:       

 

1) At forsøge at forbedre racens vilkår. 

2) At forsøge at udvide samarbejdet avlerne imellem og medvirke til bedre 

udnyttelse af de bedste avlsdyr. 

3) At udsende adresseliste over medlemmerne hvert år. 

4) At medvirke til udbredelse af Oxforddown i ind- og udland.  

  

§4 Enhver kan blive medlem af Dansk Oxforddownforening. Udmeldelse skal ske 

skriftligt til foreningen inden den 1, januar. 

 



§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i sidste kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel i 

Tidsskrift for Dansk Fåreavl eller direkte til medlemmerne. Dagsorden skal mindst 

indeholde følgende punkter: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5) Valg af revisor og suppleanter. 

6) Indkomne forslag.  

7) Eventuelt. 

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. I 

protokollen føres referat af generalforsamlingen. Protokollen underskrives af 

bestyrelsen og dirigenten. 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, 

eller inden 6 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske 

herom, med begrundelse for kravet.  

 

§7 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. 

Gyldig kvittering for betalt medlemskontingent giver ret til at deltage i afstemning 

ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for. 

Ved foreningens ophævelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer 

er tilstede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis forslaget 

opnår dette flertal, og generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af 

fremmødetallet, kan ekstraordinær generalforsamling vedtage forslaget med 

almindelig majoritet uanset antallet af fremmødte. Skriftlig afstemning kan 

forlanges. 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og 

fordeler arbejdet. 

 

Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for et år ad gangen. 



 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer er ulønnede. 

 

§8 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves i 1. kvartal.  

 

Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til 30. september. 

 

§9 Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl. 

 

Således enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling. Ebeltoft lørdag den 11. 

november 1989. 

Vedtægtsændring vedr. tidspunkt for afholdelse af generalforsamling.  

Generalforsamlingen lørdag den 28. september 1996. 

Vedtægterne genoptrykt oktober 2001 uden ændringer. 

Vedtægtsændring vedr. regnskabsåret. Generalforsamlingen lørdag den 26.10.2002. 

Vedtægtsændring vedr. foreningens navn, tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse 

og regnskabsår. Generalforsamlingen søndag den 10.10.2010 

 

Bestyrelsen oktober 2010. 

 

 

Gårdbutik 

Et af vores medlemmer, Bente Christensen på Ærø, har startet gårdbutik. Bente er meget 

interesseret i at komme i kontakt med folk, som har voksne dyr, de vil have slagtet. Se 

hende på Medlemslisten. 

Ulve 

Heldigvis hører vi ikke så meget om ulve for tiden. Men desværre bliver der lagt låg på 

diskussionen og oplysningerne fra Dansk Fåreavls Facebook-debat. Det er kedeligt, at der 

her udøves censur og ytringsfriheden knægtes. Det er jo et stort problem i andre 

europæiske lande – så det må vel være lovligt at udveksle erfaringer og oplysninger i de 

fora, som læses af fåreavlerne. 



Medlemsliste 

Navn Adresse Postnr. By 

Agnete Jessen Vongevej 83 7300 Jelling 
Ann Stistrup Christiansen Skovvejen 48 6064 Jordrup 
Anny Buse Havgårdsvej 12 5471 Søndersø 
Asger Markussen Kærvej 50 8722 Hedensted 
Bent Sundgård Søndenom 9, Tunø 8300 Odder 
Bente Christensen   tlf. 62582011 Tværbymark 26 5970 Ærøskøbing 
Birgit Jørgensen / Olav Kjeldsen Østergårdsvej 12 6580 Vamdrup 
Birgitte Boman Elleholmvej 40 5250 Odense SV 
Bjarne Wohlfarth Grønlandsvej 361 7100 Vejle 
Bjørn Gaarden Karlsmosevej 5 A 8752 Østbirk 
Brian Lundgård Sønderbyvej 21 6740 Bramming 
Carsten og Sanne Kildal Holm Møllebakken 31 8420 Knebel 
Charlotte Bruun Hansen Maglebjergvej 7 4261 Dalmose 
Conny Mikkelsen Langagervej 19 7171 Uldum 
Det kongelige Bibliotek Pligtafleveringen, Chr. 

Brygge 8,  

1219 København K 
Elisabeth Ebbesen Odensevej 37 5550 Langeskov 
Frank Hansen Bøffelkobbelvej 1 6400 Sønderborg 
Gitte Kobberøe  Toftagervej 1, Ø. Alling 8963 Auning 
Hanne Iversen/Ejner Hørdam Toftumvej 13 7080 Børkop 
Hans Olesen Mølleparken 114 7190 Billund 
Hans Ranvig Christianshøj, 

Næstvedvej 73 

4180 Sorø 
Harald Jepsen Skads Byvej 97 6705 Esbjerg Ø 
Henrik Larsen Stokholmvej 80 9870 Sindal 
Inge Markussen Kærvej 50 8722 Hedensted 
Janni Hauge Gl. Skolevej 14 8765 Klovborg 
Jørgen Gabe Holbækvej 60 A 4100 Ringsted 
Jørgen Nielsen Rosenvoldvej 5 7140 Stouby 
Jørgen og Rigmor Jensen Ulstrupvej 42 8870 Langå 
Kaj Herse Sønderbyvej 13 6091 Bjert 
Klaus Johansen Donsstedvej 65 9300 Sæby 
Knud Harbo Stage Holmsland Klitvej 140 

Søndervig 

6950 Ringkøbing 
Lis Andersen Tolstrupvej 10 8700 Horsens 
Lise Lund Poulsen Agersbølvej 21 7100 Vejle 
Martin Busborg Bundgårdsvej 20, Skjød 8450 Hammel 
Morten Jakobsen Lundumvej 20 8700 Horsens 
Niels Erik Rasmussen Søndergade 38 8783 Hornsyld 
Niels Jørgen Møller Riberlundvej 8  7100 Vejle 
Niels Ole Kristensen Baunehøjvej 19  9541 Suldrup 
Niels Wibe Risenholmsvej 10 3760 Gudhjem 
Grete og Per Poulsen Bolundvej 33 9870 Sindal 
Peter Bang Kvindbjergvej 7 9320 Hjallerup 
Pia Friis og Torben Sørensen Skovsmindevej 13 8963 Auning 
Preben Madsen Toftagervej 1 Ø. Alling 8963 Auning 
Rasmus Loth Andersen Mosbjergvej 71 9870 Sindal 
Ron Bon Nybrovej 81 6851 Janderup 
Sally Petersen Sandagervej 98 7100 Vejle 
ScanFarm A/S Per Ploug Langholmvej 24 4983 Dannemare 



Skovhuse Fåregrej A/S Skovhusevej 19 4773 Stensved 
Sonja Jepsen Skads Byvej 97 6705 Esbjerg Ø 
Svend Erling Sørensen Vandkærvej 18 Mygdal 9800 Hjørring 
Søren Skov Kildevej 5 4892 Kettinge 
Thomas Pilgaard Boruphedevej 113 9760 Vrå 
Tom Dalsgård Hvidbjergvej 35 7080 Børkop 
Ville's Slagtehus og Gårdbutik Lars 

Ville Jensen 

Kær Møllevej 95 6094 Hejls 
Toftnæs Landhandel Toftnæsvej 25, Alslev 6800 Varde 
Jens Geert Christensen Kragelundvej 16 7080 Børkop 
Sila Weiss-Hug Kystvejen 143, Lyngby 9480 Løkken 

 

Kåring 

 

Landsskuet 

Landsskuet var igen i år en stor succes for vores race. Hele 6 ærespræmier og to 

Interbreed-præmier. – Den ene med 24 points til en 1 års-vædder. Det er meget sjældent, 

det gives til så ungt et dyr. Noget helt usædvanligt (og som man ikke skulle tro, kunne lade 

sig gøre) er, at den samme familie – for tredje år i træk – kunne vinde Par-konkurrencen – 

oven i købet både med første- og anden-plads. Som race kan vi være stolte af, at 

præsentationen af vores dyr er i top. Vi kan også være stolte af at ungdommen er 

repræsenteret så godt.  

  

  

 

Bliver i år lørdag den 3.oktober. Det kan ikke blive om søndagen, da Dansk Fåreavl 

denne dag afholder ekstraordinær generalforsamling om den ny struktur.  

Tilmelding til Asger Markussen. (Kan du kun fredag, kan det også lade sig gøre). 

 



Eksport 

Der er mange lande, som er interesserede i de danske Oxforddown. Det er ikke altid, det 

giver sig udslag i en reel handel. Men det er godt at gøre opmærksom på racens kvalitet. 

Det gøres bedst på landets dyrskuer, hvor de fleste udenlandske gæster dukker op. 

Heldigvis er der i år startet mange nye Oxforddownbesætninger i Danmark. Vi håber, nogle 

af dem dukker op på landets skuer. 

Orm 

Vi skrev om det sidste år. Vi gør det igen. For selv gamle fåreavlere kan glemme at gøre 

noget til tiden. Med tab til følge. Vi kommer ikke uden om at der skal tages gødningsprøve 

til dyrlægen. Han skal vurdere, om der er behov for behandling. Det er der næsten altid her 

på denne årstid: 

Løbe-tarm-orm 

 

Løbetarmorm har den egenskab, at 

den overvintrer inde i fåret som 

inaktive larver. Når fåret læmmer, 

sættes en proces i gang, så fåret 

udskiller æg. Så ses på ovenstående 

skema, hvordan processen foregår på 

ny. Man skal gribe ind undervejs med 

ormemiddel og/eller 

græsmarksflytning. Populært sagt har 

man 6 uger fra man har lukket dyr 

ud, til lammene rigtig bliver 

angrebet. Det er ungdommen, det 

går ud over – de ældre opbygger en 

vis grad af immunitet. Denne immunitet er både arvbar og raceafhængig. På verdensplan 

laves et stort stykke arbejde for at finde de modstandsdygtige gener hos får. En mærkelig 

ting er, at det kun er får, der har læmmet som har en meget stor udskillelse. Goldfår og 

væddere har kun moderat udskillelse. Når man lægger sin strategi for ormebehandling, 

skal man have i tankerne: Hvordan ødelægger jeg ormens livscyklus. Hvis man får lam i 

januar, så vil største udskillelse foregå på stald – og derved ende i strøelsen og ikke ude på 

marken. Samgræsning med kreaturer eller heste er også en måde at holde ormetrykket 

nede på, idet dyrene har større areal – og de forskellige arter ikke har samme orm.  



Bændelorm:  

Bændelormen er hyppigt 

forekommende hos lam. Den er i de 

fleste tilfælde uskadelig og forsvinder 

igen indtil næste år. Den overvintrer i 

en jordloppe. I de fleste tilfælde ses 

den ved nogle riskornlignende led i 

gødningen. I nogle tilfælde er der 

flere strenge, så man ikke er i tvivl. 

Det er uæstetisk at se på. Hvis man 

alligevel skal ormebehandle, kan man 

lige så godt bruge et middel, som 

også tager dem. 

 

Hæmonchus 

For nogle år siden kendte man ikke 

Hæmonchus i Danmark. Den forekom i lidt varmere klimaer, end vi havde. Det er snigende 

orm: Lige pludselig viser det sig, at nogle får og lam er blevet trætte, de følger ikke rigtig 

med flokken og ligger for meget ned. Så er det vigtigt, at man får kigget i øjnene: 

Slimhinderne her skal være som et spindelvæv af røde blodårer. Er det for blegt her skal 

man hurtigt gribe ind med 

ormemiddel. Dyrlægen bør helst 

udlevere det langtidsvirkende 

ormemiddel – ellers får man let et 

vedvarende problem sommeren over. 

Vær opmærksom på: Løbetarmormen 

giver næsten altid grønne bagparter 

=grønne advarselslamper. Men her er 

det det modsatte: Tør, mørk afføring. 

Her sidder ormen og suger blod fra 

tarmvæggen. En gang kaldes ormen 

også for blodorm, men det er en 

misforstået betegnelse. Apropos 

grønne advarselslamper: Lam må ikke 

have tynd afføring. Der skal straks 

findes en årsag. Lam trives ikke, når 

der er tynd afføring. 



Leverikter 

 

Leverikter bliver mere og mere udbredt, fordi fårene mere og mere går på naturarealer 

med våde områder. Her har vi igen en snigende parasit: Den viser sig ikke lige med det 

samme. Ofte ser man den ikke før omkring ved vintertiden. Hvis man har god kontakt med 

sin slagter, - så skal man spørge: Var leveren angrebet af leverikter? På det levende dyr kan 

man også se blodmangel i slimhinderne – her er slimhinderne gullige, hvor de ved 

Hæmonchus i reglen er hvidlige. Ved begge slags orm kan der være hævelserne under 

kæben/på halsen. Ved leverikte-angreb ses mangel på appetit. 

Ovenstående billedmateriale er lånt fra Medicinalfirmaet Merck, Sharp og Dohme. 



 

 

 

  



  



 Husk generalforsamling 

Søndag den 11. oktober kl. 10 hos 

Asger Markussen, Kærvej 50, 8722 Hedensted. 

 

 


