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Vi har i årets løb udnævnt to æresmedlemmer, men desværre er det ene, 

Niels Erik Rasmussen, afgået ved døden for et par uger siden. Æret 

være Niels Eriks minde.  

Vi er i øjeblikket         medlemmer. 

Der indberettes p.t. produktionsdata fra 310 moderfår. Jeg tror, vi alle 

skal prøve at få de to ting hævet: Antal medlemmer – og antal moderfår 

med produktionsdata. Ellers er vi ikke robuste nok til fremtiden – og det 

vil også blive svært at undgå indavlsdepression. Heldigvis har vi mulighed 

for at hente nyt blod i Europa. Det er ikke alle racer, der står i denne 

gode situation. 

I foråret havde vi en fantastisk dag hos Familien Jepsen i Esbjerg. – 

Både fagligt, hyggeligt socialt samvær. Vejret var perfekt – og Harald og 

Sonja viste os meget dejlig natur. – Og ikke mindst deres flotte 

besætning. 

Vi har lavet en ny folder til uddeling ved fåre-sammenkomster. I den 

anledning havde vi udskrevet en foto-konkurrence. Den blev vundet af 

Linda Jessen – både til Nyhedsbrevet, på hjemmesiden samt på 

Facebook-gruppen. (VIN). 

Oxforddown-racen har haft stor succes på årets skuer. – F. eks på 

Landsskuet: Bedste Enkelt-Vædderlam, Bedste Lammegruppe, Bedste 1 

års Vædder, Bedste Besætningsgruppe, Bedste Par, Bedste 

Afkomsgruppe. Herudover en række ærespræmier. Heldigvis stod vores 

unge medlemmer meget stærkt. Lasse Friis med sin tre års vædder, 

Agnete Jessen med sit vædderlam, Oliver Højsgård med bedste 

mønstring for unge og Christian Højsgård for bedste mønstring for 

seniorer., Agnete og Linette for Bedste Par. My blev snydt i Fremtidens 



får – hvor der helt klart er en aldersgrænse, som blev kraftigt 

overskredet. Det er dejligt, at vi har så mange unge, entusiastiske 

dyrskue-deltagere. 

Kontrol på dyrskuerne: Når man kommer kørende – fredeligt og roligt 

med sine højt værdsatte avlsdyr – og så ved indgangen til Landsskuet 

møder et stort politi-opbud + Fødevarekontrol, - så tænker man på, om 

man er en forbryder af værste slags. Man kommer med sine dyr – og 

transporterer dem så godt som overhovedet muligt. – Dyre-transport-

regler skal selvfølgelig være i orden – det er vi enige om. Men er det ikke 

lige at gå over grænsen – som det foregår nu? 

Angående transport: Jeg bliver nødt til at korrigere mig selv: Jeg har 

tidligere sagt, at afstanden måles i luftlinje – det er ikke rigtigt: Det ER 

ad kørselsvejen. Ligeledes er der opstået en myte om, at der er noget, 

der hedder ”Hobby” angående transport af får. Den skal I ikke gå i 

retten med – for I taber den. Det er helt rigtigt, at man planlægger at 

gøre det – men det er endnu ikke kommet nærmere. Forordninger og 

regulativer er endnu ikke ændret – og derfor anses alle klovbærende dyr 

som Landbrugsdyr. Og dermed Erhverv. 

I indeværende år har ”Klovsyge-spøgelset” huseret igen. Det skal siges, 

at Oxforddown-bestyrelsen har besluttet, at vi ikke bakker op om krav 

om klovsyge-attest til dyrskuer. Det er ikke ensbetydende med, at vi får 

vores ønske igennem. Det er grotesk, at fordi to personer påstår, at de 

er smittet på Landsskuet – at det så skal medføre så store omkostninger 

for alle andre. Det er – for dem – omkostningsfrit at påstå, at smitten 

kommer fra Landsskuet. Jeg har ikke – endnu – hørt, om nogen af dem, 

som blev påtvunget ekstra test, er faldet. 

Jeg kender besætninger, som har udstillet (den ældste siden 1937) – som 

aldrig har fået sygdommen med hjem.  

En grotesk ting -i den anledning: Før hjemkomst-transport af dyrene 

stiller man et fodbad op. Efter badet gik alle dyr på det samme areal, 



som de havde gjort i 4 dage. Så er det svært at se en mening med 

galskaben. 

En ting, som er meget værre end Klovsyge: I det forløbne år er flere 

besætninger faldet for Maedi-testen. Der er indført en ny test-metode. 

Meget tyder på, at den ikke er brugbar. 2 besætninger har sendt samme 

prøve – både til udlandet og til København. Og de kom ud med forskellige 

resultater. Formanden for Dansk Fåreavl, Bjarne, forsøger at finde 

hoved og hale i sagen. Tilsyneladende er dette arbejde op ad bakke for 

Bjarne. 

Senere i dag fremlægger Bestyrelsen forslag til Vedtægts-ændringer. Vi 

er nemlig nødt til at forholde os til den nye Person-data-lov. Desværre 

må vi ikke længere udsende medlemsliste. Vi må opfordre medlemmerne 

til – frivilligt – f.eks. at sætte deres navne osv på Hjemmesiden. Så er 

der ingen ko på isen – for så har man selv givet lov. 

Der er også andre små justeringer i vores vedtægter. 

Der er i 2018 ikke afholdt noget Race-Udvalgs-møde i Dansk Fåreavls 

regi. – Normalt er der nemlig to møder om året med Racernes formænd: 

Et i november – og et i april. Det er en skidt tendens. For der er altid 

noget at drøfte – og det er stort set den eneste chance, racerne for at 

udveksle erfaringer – og justere synspunkter. – Samt komme med idéer 

til Dansk Fåreavl. Hvis tendensen med at aflyse møder fortsætter – så er 

det muligt, at vi genoptager det, der før kaldtes ”Den sorthovede 

Gruppe”. Der er altid et behov for at udveksle synspunkter. 

Udover disse to møder havde man også i Dansk Fåreavl – om efteråret – 

et ”Avlermøde”. Her kunne alle medlemmer møde op – og være med i 

drøftelser om fremtiden. 

At aflyse disse ting er: At bede om at blive nedlagt. – F.eks. havde 

Lammeproducenterne i går et velbesøgt avlermøde med en New Zealandsk 

dyrlæge. Det kunne have været Dansk Fåreavl. 



Kåringerne er ikke færdig-afsluttet. Jeg vil tro, man før jul kan se 

resultaterne på LR.dk – Vi sætter også resultaterne på vores medier. 

Skind: I næste Nyhedsbrev kommer der en artikel om, hvordan 

Shropshire-foreningen håndterer forarbejdning af egne skind. Østjysk 

Fåreavl laver også noget med indsamling. Begge tiltag vil vi skrive om. 

Dansk Oxforddowns medlemmer bliver i reglen inviteret til Østjysk 

Fåreavls arrangementer – og vice versa.  

Vi vil meget gerne høre, om I har idéer til fremtidige arrangementer. Vi 

har Bestyrelsesmøde 11. november – og her vil vi gerne kunne planlægge 

fremtidige møder i OD-sammenhæng. 

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til dig, Linda: For dit fantastiske 

arbejde for foreningen. Det er meget professionelt, hvad du laver. 

 Ligeledes: En stor tak til Bestyrelseskolleger og suppleanter – for et 

altid konstruktivt samarbejde. 


