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Gimmerlam på dyrskue i England

Bagerst i dette Oxforddown-nyt er der
information om medlemskontigent, hvor vi
beder jer om at overføre kontingentbetalingen til vores bank. Som I kan se, er
der også mulighed for at stå på vores
avlerliste – samt annoncerer i Nyhedsbrevet.
Oxforddowns regnskabsår går fra oktober til
oktober. Derfor er kontingentbetalingen nu.

Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:
Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted,
tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk
Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle,
tlf 7586 3623, wohlfahrt@mail.dk
Kasserer: Gitte Kobberøe, Toftagervej 1, Ø. Alling, 8963 Auning
tlf 2864 7195, gittekobberoe@vestdjursnet.dk
Sekretær: Sally Petersen, Sandagervej 98, 7100 Vejle,
tlf 7583 7801, s.petersen@outlook.dk
Pr-ansvarlig: Ivan Jensen, Mølvejgårdsvej 18, 6630 Rødding
tlf 3024 0729, jyskrailteknik@gmail.com
Se mere på www.danskoxforddown.dk

GENERALFORSAMLING
Den 12. oktober havde vi en rigtig hyggelig dag hos Familien Friis. Tak til Pia og Gitte
for godt værtskab! Sally Pedersen og Bjarne Wohlfarth blev genvalgt til Bestyrelsen.
Erling Sørensen og Rasmus Loth Andersen blev valgt til suppleanter – og Erling
Sørensen og Ejnar Hørdam blev valgt som revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig i
december.

FÆRDIGFEDNING AF LAM
Vi er på vej ud af 2014. Og der skal nok gå nogen lam, som ikke er blevet slagtet
endnu – på grund af ormeangreb, mangel på mælk eller andet.
Hvad gør vi? – Sæt dem på stald. Sørg for at aforme dem. Husk at se på slagtefrist på
ormemidlet. Der er forskellige længder. Klip dem. Så er der det med fodringen:
F.eks. 85 % korn + 15 % sojaskrå. Husk: 70-80 gram foderkridt pr kg foder. Samt fri
adgang til mineraler. Der skal være 4% salt i foderblandingen. Her vil nogen sige:
Jamen, de har adgang til sliksten. Det er ikke nok til vædderlam. De kan få urinsten,
hvis ikke de tvangsfodres med salt. Det gør nemlig, at de drikker rigtig meget vand.
Det er godt for at få små urinsten skyllet ud. Derfor skal der altid være frisk vand

tilgængeligt – og det skal helst stå i nærheden af foderet. Praktisk erfaring viser, at
placeringen af vandet har indflydelse på væskeoptaget.
Ovenstående foderændring skal sættes langsomt i gang – over en uge til 14 dage. Og
det skal ende med, at lammene får efter ædelyst. Det er nemlig bedst at foretage
foderændring så hurtigt som muligt – til gengæld skal vommen gøres klar. Hvis det
alligevel går galt – og der står et lam med vom-acidose (sur vom), så kan man ved
hurtig indgriben tage en håndfuld foderkridt, blande det op i vand og indgive det
(med flaske eller drenching-gun). Det kan man vælge, hvis man er kommet tidligt
nok – og det har ingen skadelig virkning. Så hellere gøre det med et lam, man tror,
der er noget i vejen med – end komme for sent. Er man kommet for sent, - og der er
begyndt at indtræde lammelse, så kan dyrlæge starte den igen (i de fleste tilfælde).
Hvornår er alt dette nødvendigt? – Og er det altid nødvendigt? Det afgøres af vægt
og huldkarakter. Vægten skal være et sted mellem 40 og 50 kg, før det rigtig giver
nogen penge. Og for at slagteren ikke skal brokke sig, - så skal huldkarakteren være
over 3.

Når man sætter 10 mennesker til at vurdere huld, så kan man godt få 10 forskellige
resultater. Den usikre vil gerne have decimaler med. Det er en vejledning, som
avlere har meget brug for. For eksempel, når vi – som nu – er på vej ind i:

FODRING I TREDJE DRÆGTIGHEDSPERIODE

Figuren viser teorien bag, hvordan der skal fodres.

Her ses, at fostervæske og foster er meget tiltagende i de sidste 12 uger af
drægtigheden. Man kan se på den bratte tilvækst, at der til allersidst kan være risiko
for drægtighedssyge. Det er en rigtig træls sygdom. For at undgå den: Brug foder
med høj energi/protein, som er letomsætteligt. Mere om det i næste Nyhedsbrev.

ENGELSK OXFORDDOWNFORENINGS 125-ÅRS JUBILÆUM

Gimmerlam i England

Det blev fejret ved dyrskuet/auktionen i Melton Mowbray i september måned.
Asger Markussen var inviteret til at være dommer – samt holde festtalen ved
aftenfesten. På selve skuet var der repræsenteret 52 racer med godt 500 dyr.
Oxforddown udstillede ca 50 dyr. Deres unge dyr minder meget om de danske. På
auktionen var prisen for champion-gimmerlammet 250 guiness. Den bedste vædder
blev solgt for 400 guiness.
Den ældste avler, Mr. Briggs, fortalte om Oxforddowns historie i England: I dag er
der 15 dyr i gennemsnit på hver farm. I 1889, da foreningen blev etableret, var der
275 på hver farm. Det sidste dyrskue – kun for Oxforddown – var i 1959. I 2011 var
der 84 flokke med Oxforddown – i 1910 var der 173.
Vi har den glæde, at Præsidenten for Oxforddown i England vil besøge Landsskuet i
Herning til sommer.
Det er mit håb, at I alle vil finde nogle gode dyr og præsentere her. Vi har aftalt, at vi
i fremtiden vil have et nært samarbejde mellem de to foreninger, så vi kan stå
stærkere i Europa.

Præsident for engelsk Oxforddown, Bob Richardsson, med sin 1 års vædder.

Champion-lammet

HUSUM

På auktionen i Husum sidst i august var der enkelte Schwartzkopf. SchleswigHolstein står ikke særlig stærkt med denne race. Det er Texels højborg.
Gennemgående
var
der
høje
avlsdyrpriser. 4000 euro var topprisen
(Kalli Fischer med Suffolk).
Det er fantastisk, at man kan samle så
mange dyr, at man har brug for fire
dage i træk for at holde bedømmelse
og auktion.

Lammedronningen i Husum 2014 –
sammen med Formanden for SchleswigHolsteins Fåreavlsforening

SCRAPIE
Fra 1. januar skulle der komme nye regler fra EU. De, som vil eksportere
avlsdyr og slagtelam får brug for at kende disse. Internt i Danmark skal
man nok forvente, at besætningerne vil blive delt op i rene G1-dyr – og
andre. Det kan – på sigt – få betydning for avlsdyrpriserne. Så snart, der
kommer noget på skrift, kommer det i Oxforddown-nyt.

Vi vil ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul –
og et godt nytår.

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
INGEN FOR SMÅ- INGEN FOR STORE

MEDLEMSKONTINGENT

Kære medlem

Medlemsindbetalingen for næste års medlemskab
bedes indbetalt på
Nordea reg.nr. 2630 Kontonr. 8470856360.
Husk angivelse af navn på indbetalingen.

Priser:
Medlemskab og 4 x medlemsblad

kr. 150,-

eller
Medlemsskab, 4 x medlemsblad og
avler annonce på hjemmesiden

kr. 200,-

Annonce i nyhedsbrevet:
½ side annonce

kr. 50,-

En hel side

kr. 100,-

Med venlig hilsen
Oxforddown-foreningen

