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Agnete Jessen – med Interbreedvinderen, - både ved Horsens Dyrskue og på Landsskuet i 

2017: Vædderen Oscar.  



 

 

 

 

Vi forsyner dig med 

foder 

 
Hund Kat Heste Får 

Høns Kaniner Fuglefoder 

 
Åben mandag-fredag kl. 14.00-

18.00 
Lørdag kl. 09.00-12.00 

 

Toftnæs landhandel 
 

Toftnæsvej 25,Alslev, 6800 
Varde 

Tlf. 75269415 

 
Fornuftige priser: sække paller eller løs få 

et tilbud 

 

Se mere på 

www.dorset.dk 



Oxforddownforeningen havde i år en ung avler, som strøg helt til tops. Det er værdifuldt 

for Foreningen at have så ungt et medlem – og ung besætning, som klarer sig så godt. Det 

er ikke alle, der i løbet af deres karriere opnår så meget. Det er meget svært at nå det 

sidste trin til toppen. Det bliver heller ikke lettere af at have en lille besætning at udtage 

sine avlsdyr fra. En perfekt og professionel fremvisning skal også til – og det har Agnete til 

fulde forstået. Det er ikke bare Oscar, der har haft succes: Hans Far, Johan, blev 

eksporteret til Tyskland. Udover det fremstillede Agnete et meget lovende 1 års får uden 

lam i Herning i år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All round må man sige, at Oxforddown havde et rigtig flot Landsskue i år: Bedste 

Besætningsgruppe, Bedste lammegruppe, Bedste vædderlam, Bedste gimmerlam, Nr 1 i 

Fremtidens Får, Nr 2 i Bedste par, Nr 2 i Afkomsgruppe, adskillige ærespræmier – samt 

som nævnt landets bedste vædder. 

 

Tillykke til Suffolk, som vandt Bedste Par, Oxforddown blev nr 2 og 3. 



Det er i det hele taget dejligt at se, at ungdommen stormer frem i de forskellige racer. Det 

er nødvendigt – og glædeligt – for fremtidens avl, at der er nogen, der vil tage over. 

Landsskuet havde i år lavet en flot udstillingsgade i Hal 21 – med en repræsentant for 

racen ud for hver stand. Forhåbentlig bliver dette tiltag videreudviklet næste år. 

 

GENERALFORSAMLING 

Oxforddownforeningen indkalder til generalforsamling søndag den 15. 

oktober 2017 kl 10 hos Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 

Hedensted, tlf 75852035 / 24612035 mail asger.markussen@mail.dk .  
Praktisk information: Værterne giver formiddagskaffe og eftermiddagskaffe. Tag selv 

madpakke med til frokost (værterne giver øl og vand). Det er naturligvis ikke nødvendigt 

med tilmelding til en generalforsamling, men alligevel vil vi gerne vide lidt om, hvor mange, 

der ca. kommer (af hensyn til de fysiske rammer).  

Generalforsamling ifølge vedtægterne (se hjemmesiden): I år har bestyrelsen foreslået en 

lille ændring til vedtægterne: §8 ændres til: ”Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og 

opkræves i 4. kvartal – Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til 30. september.” 

(Bestyrelsen foreslår denne ændring af praktiske årsager).  

 



Efter generalforsamlingen er temaet: ”Fremtidens Oxforddown – Oxforddowns fremtid”. Vi 

vil se nærmere på, om der er nogle ting, vi vil have justeret: Omkring informationer, 

racebeskrivelse, vægtning af bedømmelse osv.  Det gør vi rent praktisk ved at se på dyrene 

i stalden. Her kan vi se eksempler på fejl, som dyrene kan have – samt fremhæve goderne. 

Vi vil invitere nogle af de dommere, der bliver mest brugt i Danmark. Vi håber, nogle af 

dem kan få tid til at komme. 

 

Prioritering Beskrivelse 

3 Hovedet Mellemstort, vågnet blik. Brunsort Hoved 

3 Mulen Sort, bred. Enkelte grå hår kan forekomme 

3 Ørene Vandret stillede 

3 Halsen Kraftig, velansat med god rejsning – enkelte hudfolder accepteres 

1 Kroppen 
Kraftig, bred forpart – kraftig muskulatur i bagparten – god dybde –  
parallelle over- og underlinier 

1 Ryggen/Overlinie Lang, lige, bred og kødfuld ryg – ens bredde fra for- til bag 

1 Krydset Langt og bredt – svagt hældende 

1 Køllerne Særdeles fyldige og dybe yder- og inderlår 

2 Lemmerne Stærke, kraftige ben med velvinklede haser og stærke koder 

2 
Bevægelse/ 
skridtgang 

Fri bevægelse – bageste ben træder næsten i forreste bens fodspor 

2 Klovene Sorte med smal klovspalte 

2 Yver 
Velophængt – passende til dyrets alder. Små patter. Fremtrædende 
bipatter ønskes ikke 

3 Ulden Tæt, finfibret – hvid uden sorte hår og pletter 

3 Beuldning 

Ingen uld foran og omkring øjnene – fra knæ og has og nedefter må 
der forekomme brunsort uld.  
Ørerne: Let til ingen beuldning. Pandelok længere end 2 cm på 
udstillinger accepteres 

1 Højde Vædder: 2 år – 75 cm +/-5 cm. Får: 3 år – 72 cm +/-5 cm 

1 Længde Vædder: 2 år – 95 cm +/-5 cm. Får: 3 år – 90 cm +/-5 cm 

1 Vægt Vædder: 2 år – 140-150 kg. Får: 3 år – 100-110 kg 

1 Dybde God dybde 

1 Andet 
Dyr på fløj med 23 point: Ingen huldkarakter over 4.  
Væddere skal have passende og lige store, velophængte testikler 

 
Vedtaget på Oxforddown-foreningens generalforsamling 11.10.2009 

Eksempler på ting, vi kan diskutere: ”Højde, længde, vægt, dybde”, ”Beuldning”, 

”Prioritering”. 



 

Racepræg 

Racepræg for Oxforddown. Hovedet er brunsort uden uld foran øjnene, men med uld 

på pande og kæber. Ørerne vandretstillede, mørke med let beulding. Kroppen er 

dækket af hvid finfibret, tæt uld. Benene er beuldede og fra knæ/haser og nedefter er 

ulden mørk som i hovedet. Lammene fødes ofte mørke og med megen uld i hovedet. 

 

Indhegning 

Fårene er lette at hegne. Elhegn med god spændingsgiver, gør det muligt kun at 

anvende 2 elførende tråde. Dette er især interessant ved afgræsning af frøgræsmarker. 

 

Ulden 

Ulden er god til håndspinding. Den er blød og elastisk 5-6 bølger pr. cm. Den filtrer 

ikke, tåler megen vask og er derfor velegnet til undertøj og sokker. Endvidere kan ulden 

fra visse får bruges til knipling, da den ikke slides i stykker under 

fremstillingsprocessen. 

 

Læmning 

Læmningerne foregår normalt uden problemer. Lammene, der har en hurtig og stor 

tilvækst, kan fødes fra januar. Tvillingefødsler er det normale, men 

førstegangslæmmende gimmere får ofte enkeltlam. Fårene har et stærkt moderinstinkt 

og er meget omsorgsfulde mødre. 

 

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.  

 

 

 

 

Der kan være småjusteringer i ovenstående. 

Vi vil også diskutere bedømmelser ved kåringer: 

Se www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/filer/lineaerkaaring.pdf 

På side 6 og 7 ser vi racernes optimum. Dette kan bruges til at forbedre en race, hvis den 

synes, den har nogle svagheder. Kåringer og dyrskuer er i øjeblikket de vigtigste 

avlsredskaber. Indekstallene giver ikke altid et retvisende billede af dyrenes egenskaber. 

KVALITET – KVANTITET – STYRKE er vigtige pejlemærker, når man vil gøre fremskridt i 

avlen. 

 

 

 





Oxforddown i Europa 

Oxforddown i Letland 

 

Oxforddown i England 



Oxforddown i Sverige 

 

Oxforddown i Finland 



Oxforddown/Schwartzkopffår Tyskland   

 

Oxforddown i Tjekkiet 

 

 

Oxforddown/Estisk Sorthovedet i Estland 



Oxforddown i Slovakiet 

 

Oxforddown i Slovakiet 2 

 

Ovenstående billeder giver et indblik i, hvordan Oxforddown ser ud i Europa. Det er vigtigt 

at kende dem, når vi skal markedsføre vore dyr. Indenlands har vi Texel som vores største 

konkurrent. Racen klassificerer bedre end Oxforddown. Men der vil altid være en balance 

mellem klassificering og andre egenskaber – så som stort volumen, hårdførhed overfor 

kulde, godt temperament, gode moderinstinkter, høj tilvækst. Vi ønsker også at fremhæve 

det gode udseende – det er med til at sælge racen. 



Et af vore medlemmer, Bent Sundgård, har gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på en uretfærdighed: 

 

Vi er glade for det initiativ, som Sundgård her har udvist. Han påpeger en problemstilling, 
som rammer os små avlere. Det ville også være ønskværdigt, om nogen ville gå til angreb 
på de store udgifter, vi små fåreavlere har til Seges.  I øjeblikket er der ikke rigtig nogen 
interesseorganisationer for alle fåreavlere. Det prøver resterne af Dansk Fåreavlsforening 
at råde bod på ved at invitere os alle til et møde den 3. september kl 10 hos Jakob Korsvik: 

Søndag den 3. september 2017 

Dansk Fåreavl indbyder  

alle - medlemmer og interesserede til  

 Stormøde om Dansk Fåreavls fremtid.  

 

Jakob tilbereder en lækker brunch, så vi har noget at stå imod med. 

Sted: Bjertrup Skovvej 11,8362 Hørning 
 
Agenda: 
Vi skal have gjort ende på de mange måneders usikkerhed og få tegnet et billede af den 
Danske Fåreavl i en verden uden Fåreafgiftsfonden. 
  
Vi skulle gerne have fundet gode svar på disse spørgsmål: 

 Hvordan får vi skabt "liv" lokalt (de gamle distrikter)? 
 Hvordan får vi det lokale og det nationale til at arbejde sammen? 
 Hvordan får vi plads til os alle, uanset hvilken del af fåreavlen vi fokuserer på, hver 

især? 
 og der er mange andre gode spørgsmål som fortjener at blive behandlet!!! 

Alle er velkomne!!! 
 

Deltagelse i mødet er gratis!! 
 

Pris for brunch: 50,- for medlemmer 
100,- for ikke-medlemmer 

  

Deltagelse i brunch, kræver tilmelding senest 27.08.2017  
direkte til Jakob på njkorsvik@gmail.com 

 

Kom og bidrag med idéer – så vi kan få en slagkraftig, landsdækkende forening. 

https://www.google.dk/maps/place/Bjertrup+Skovvej+11,+8362+H%C3%B8rning/@56.095983,9.9998463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c6c714f35a253:0xe3162b14dc35c334!8m2!3d56.09598!4d10.002035
https://www.google.dk/maps/place/Bjertrup+Skovvej+11,+8362+H%C3%B8rning/@56.095983,9.9998463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464c6c714f35a253:0xe3162b14dc35c334!8m2!3d56.09598!4d10.002035


KÅRING 

Det er muligt at få sine får kåret den 7. og 8. oktober. Brian Lundgård og Asger Markussen 

er kåringsdommere. Henvendelse pr mail: asger.markussen@mail.dk 

 

Gregorio i Spanien med sine Mastines-hunde 

Disse vogterhunde, som Gregorio opdrætter og sælger i stor stil, er meget gode til at 

beskytte fårene mod rovdyr. Peter Zacharda i Tjekkiet har købt 10-12 af dem til sine 

fåreflokke. Han mistede på én nat 45 får til ulven – selvom hans hyrder havde samlet dem 

hjem til gården, som de altid gør om aftenen. Når han har valgt denne race, er det fordi 

han afgræsser naturarealer, hvor der går mange turister og andet publikum. I fremtiden vil 

det blive et problem, hvis vi skal afgræsse naturarealer. Hvis det bliver nødvendigt med 

vogterhunde, kan der nemt opstå konflikter med publikum. Vogterhunden skal fødes i 

fårestalden – og være sammen med fårene altid. Så de føler sig som en del af flokken. 



MAEDI-PRØVER o.lign: 

En gammel avlsbesætning fra en anden race – som altid har haft maedi-fri dyr, skulle i 

foråret rutinemæssigt have taget nye maedi-prøver. Èt af hans dyr faldt. Dette dyr var 

testet for tre år siden. Hvor der intet var i vejen. Han sendte derfor en ny prøve ind – med 

besked om, at der måtte være en fejl. Den faldt igen. Derpå sendte han en prøve til et tysk 

laboratorium. Her bestod dyret. Hans dyrlæge sendte igen en prøve til København. Den 

faldt igen. Så aflivede dyrlægen dyret og sendte lungerne til København. Så måtte 

laboratoriet erkende, at dyret ikke havde fejlet noget – og man gav ham hans maedistatus 

tilbage. Vi fortæller dette, for at man ikke lige skal give op med det samme – og ikke som 

en anden avler, der var i samme situation – slagte alle dyr med det samme. Det efterlader 

dog en kolossal utryghed ved de danske laboratoriers testmetoder. 

I øvrigt: Når man prøver for klovsyge, skal man være meget omhyggelig med metoden. 

Klovene skal være fuldstændig rene. Man må gerne ofre en køkkenrulle på dette. Alt for 

mange prøver er kommet tilbage med beskeden: ”Prøven var for snavset –og kunne ikke 

analyseres”. 

Gen-tester: Hvis man ønsker at eksportere, er et af kravene, at dyrene er G1 – det vil sige, 

at de er modstandsdygtige overfor scrapie. Arvegangen er meget enkel: Et G1han dyr 

parret med et G1 hundyr giver altid G1-lam, – så derfor kan man begynde med de bedste 

af sine dyr. Ønskes hjælp til testen, henvend jer til: asger.markussen@mail.dk  

 

Lammeproducenterne arrangerer en tur til New Zealand. Her er det foreløbige program:  

Omkostningerne ved at flyve til Auckland fra København og retur i uge 7 2018 vil 
være omkring 950£. Dertil skal lægges de omkostninger, der vil blive ved at 
bevæge os rundt på New Zealand, ligesom der naturligvis skal betales for ophold 
og mad. Udturen vil tage omkring 28 timer og vi mister en dag pga. tidsforskellen 
mellem Danmark og New Zealand. Flyveturen hjem tager en hel dag. Det betyder, 
at vi kun har 7 dage til at besøge farme og andre steder af interesse. (Vi burde 
måske allerede nu overveje om de ialt 10 dage er i underkanten?) 
 
Jeg (Ian McDougal) anbefaler at flyve fra Auckland til Palmerston North, leje biler 
eller bus for at kunne besøge Wairere Romney, Elite Charollais, Trevor Cook 
(Husdyrspecialist) og Massey Universitet, det hele ligger indenfor en køretid på 90 
minutter fra Palmerston North. Der kan sikkert også findes en Texelbesætning i 
nærheden. Derefter køres til Wellington for at flyve til Cristchurch på Sydøen. Der 
besøges Lincoln Universitetet, nogle Texelbesætninger og endnu en Romney 
besætning som ejes af Andrew Tripp.Det indebærer noget kørsel, men det er let at 
finde vej.  
Vi skal overveje hvilke emner vi ønsker at høre mere om, sådan at det bliver muligt 
at finde passende eksperter, som vi kan besøge. 
 

 

Henvend jer selv til Formand Per Ploug, hvis I er interesserede. (perploug@hotmail.com). 



 

 

 

 

 



 

 


