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STATISTIK

Dette siger en del om fåreavlen i Danmark. Der er 5200 besætninger med under 10 dyr – og 96 % har under
50 dyr. Man kan måske godt forstå, at det øvrige landbrug ofte ikke tager os så seriøst. Til gengæld burde vi
selv – indenfor fåreavlen – se meget på disse fakta, inden vi lægger os fast på en ny struktur. En nordjyde
skrev fornylig på ”Fåredebatten”: ”Hvor mange kontingenter kan mine 20 får bære?” . Der er grænser for,
hvor indviklet og forkromet en struktur, man kan lave – og bevare forbindelsen til medlemmerne.

Kontingent
Det er igen blevet tid til at betale kontingent til Dansk Oxforddown forening. De forskellige
takster kan ses på den lille seddel i bladet. Vi håber, du stadig vil være medlem.

Generalforsamlinger
Lammeproducenterne: De har netop afholdt en ordinær generalforsamling, hvor de
bevarede den oprindelige forening. Desuden blev der den 24. oktober afholdt stiftende
generalforsamling med henblik på at lave en overbygning på ”Danske Lammeproducenter”. Her var alle små foreninger velkomne. – Både som individuelle medlemmer
– og som foreningsmedlemmer. (Man kan selv vælge). I denne forening er hensigten at
nedlægge Fåreafgiftsfonden – og danne en egen fond baseret på frivillige bidrag i forhold
til antal får i besætningen. Der er dog lidt uro blandt medlemmerne angående dette.
Dansk Fåreavl: Havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober, med
henblik på nedlæggelse af foreningen, - men fandt i sidste øjeblik ud af at, det kunne man
ikke – pga. af vedtægterne. Men da folk havde meldt sig til, lavede man et debatmøde.
Dette debatmøde mundede ud i nedsættelse af en arbejdsgruppe med det formål at danne

en ny forening. Denne gruppe har nu indkaldt til stiftende generalforsamling på
Vissenbjerg Storkro 15.11.2015 (se Sheep.dk). Det er så meningen, at Dansk Fåreavl skal
nedlægges – og at der skal dannes en ny forening, som man kun kan blive medlem af, hvis
man er medlem af en anden forening. Altså ikke direkte medlemskab. Og heller ingen
direkte stemmeret. (Man må ikke håbe, at der bruges penge fra den gamle Dansk Fåreavl
til at lave en ny forening med. Fordi: Der kan bruges midler til strukturændringer, men ikke
til dannelse af en ny forening).
Oxforddownforeningen: Der afholdtes generalforsamling den 11. oktober 2015.
Valgt blev: Gitte Kobberøe, Erling Sørensen og Asger Markussen. Suppleanter: Rasmus Loth
Andersen og Ann Stistrup Christiansen. Revisorer: Ejnar Hørdam og Jens Christensen samt
revisorsuppleant
Lis
Busborg.
Der var en god tilslutning og en konstruktiv debat, bl.a. om forholdene i Dansk Fåreavl. Vi
må se, når det hele kommer på plads, om Oxforddownforeningen vil tilslutte sig.
Om eftermiddagen havde foreningen inviteret økologisk planteavlskonsulent, Carsten
Sørensen, som levende fortalte om de forskellige muligheder for græsmarkspleje og
omlægninger, - passende til den lille fåreavler. Han fortale om, hvordan man kan forny sin
græsmark uden total omlægning. Man kan nemlig bruge en let harve til at ruske op i sit
græs, så nyt i – og til sidst tromle det.

Ovenstående er Carstens eksempel på en god græsblanding.

Eksport
Udover at Danmark har eksporteret til Estland i 2015 – og at der arbejdes på eksport til
Sverige, så er Hviderusland begyndt at røre på sig. Her drejer det sig om et stort antal dyr –

hovedsageligt Texel og Suffolk – men også i mindre antal: Oxforddown og Ile de France.
Hvideruslands totalordre er på 3000 dyr, men det kan vi ikke klare i Danmark. I starten
stillede landet voldsomme veterinære krav, men kravene er efterhånden på vej ned.
Danmark har en ulempe, - nemlig at udgifterne til tests, dyrlæger og laboratorium er større
end konkurrenternes – i dette tilfælde Holland. Inge Markussen og Henning Nielsen
(Texelforeningens formand) forhandler i øjeblikket. Vi må se, hvor stor en ordre, der lander
hos os – og om der gør. Det er jo sådan, at man kun kan eksportere dyr med ARR/ARR
(genetisk arvbarhed for resistens mod scrapie). Ønsker man at teste sine dyr, kan
formanden (Asger) levere ørecontainere (10 kr pr stk), udlåne øremærketangen – samt
hjælpe med forsendelse til tysk laboratorium, hvor prisen pr dyr er ca 100 kr. Har Far og
Mor ARR/ARR, så har afkommet det automatisk også. Der vil altså derfor ikke være nogen
grund til at tage prøver af afkommet.

Belekspert/Hollandsk_avlssystem
Der har været afholdt et møde hos Jysk Landbrugsrådgivning i Billund omkring et nyt
hollandsk avlssystem. Det nuværende avlsudvalg under Dansk Fåreavl arbejder på at
formidle det til os. Måske skal vi tilslutte os avlssystemet som race. Dette er endnu ikke
afklaret. Det er dog vores fornemmelse, at man stadig kan bruge Webdyr og Webdyr Plus
som hidtil, hvis man vil.

Internationalt_samarbejde
Gennem årene har der været mange uformelle kontakter mellem formændene for
Oxforddown i de forskellige lande. Nu prøver Finland at gøre det mere officielt – med et
seminar i november måned hos Outi Sirola i Finland. Oxforddownforeningen i Danmark har
sagt, at det kunne blive fulgt op med et møde i Danmark ved Landsskuet i 2016. Nærmere
følger, hvis det bliver til noget.

Kåring
Der er i år kåret i fire Oxforddown-besætninger: Thomas Pilgård, 4 dyr – heriblandt en
rigtig god vædder. Rasmus Loth Andersen, 2 dyr – også her en super-vædder. Per Poulsen,
8 dyr – 2 med max. points. Her så dommerne en rigtig lovende ungvædder. Gitte
Kobberøe, 7 dyr – heraf to med max. points. Når dommerne er færdige med kåringsturen,
evalueres der: ”Er man for hård – eller for blød?” I år blev der set rigtig gode dyr – og de
fire dyr med top-præmiering havde fuldt fortjent dette. Det var virkelig dyr i top-kvalitet, - i
særdeleshed set med internationale briller. Oxforddownfårene har (igen) en meget høj
kvalitet, hvilket er meget glædeligt. Lad os håbe, at vores avlsarbejde kan spredes til hele
verden. (Billeder fra Landsskuet i år)

NYTTIGE PJECER:

Hvis man googler: 1) ”Hold af får og geder” og 2)

”Transport af levende dyr” får man to nyttige pjecer – med guldkorn til det daglige arbejde.
Der er dog også småfejl og selvmodsigende ting. Sydvestjyske Fåreavlere har netop afholdt
kursus – blandt andet om disse ting. Det kan være, dette kursus gentages andre steder –
eller publiceres til os alle. Behovet for denne viden er stor.

Forsidebillede: På forsiden er der et billede fra Odense Dyrskue for mange år siden. Det er
Karl Iver Buse med sin Besætningsudstilling det år. Karl Iver blev 90 år i efteråret. Han har
gennem årene haft en ubeskrivelig stor betydning for Oxforddown-avlen i Danmark. Karl
Ivers interesse for racen startede med, at hans Far, Andreas Buse, sendte ham til England
for at købe vædder – sammen med andre racerepræsentanter. Da vædderne kom hjem,
viste det sig, at det ikke var den, han havde købt, der kom hjem. Fåreavlskonsulenten, som
havde været med på turen, var meget vred, men Familie Buse tog det meget roligt. Det
viste sig også, at vædderen fik stor betydning for avlen. Den var mørk af type, men havde
andre gode kvaliteter. Karl Iver har altid kunnet finde væddere, som var topdyr. Det har
altid været hele familien, der arbejdede for fåreavlen: Først Andreas og hans sønner – med
Karl i spidsen. Så Karl og hans piger. Nu har Anni og Birgitte også fået børn, som hjælper
med fårene. Der har været gæstfrihed på Lundgård. Ingen har forladt gården med et
dårligt dyr. Det var ikke uden grund, man til Karls fødselsdag sang: ”Far siger: Oxforddown
er verdens bedste – alle andre er små grimrianer”.
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