Nyhedsbrev sommer 2017
Ulven kommer
Som fåreavler kan det risle en koldt ned af ryggen, når man ser billeder af 8 nuttede ulve-hvalpe og
hører den offentlige debat om hvor vidunderligt der er at ulven er kommet tilbage.
Dansk Fåreavl kan selvfølgelig kun opfordre samtlige fåreavlere, medlemmer som ikke-medlemmer
til at overholde gældende dansk lov og respektere den fredning, der nu en gang beskytter de danske
ulve.
På den anden side skal vi også tænke på vores fårs sikkerhed og i den forbindelse mener bestyrelsen
at såvel foreningen som hver enkelt fåreavler skal arbejde så aktivt som muligt i 2 spor.
1. Forsøge at påvirke samfundets beslutningstagere, så det bliver tilladt at skyde ulve
i ”nødværge”, altså når de er i gang med at angribe ens får.
Kan vi også udvirke at der gives tilladelse til at bestanden reguleres gennem nedskydning
som vi kender der fra andre dyrearter, ville det da også hjælpe på truslen mod vores får.
2. Forsøge at påvirke samfundets beslutningstagere, så det område hvori der gives tilskud til
forbedring af eksisterende hegn til ulve-sikkert niveau, bliver udvidet betragteligt under
hensyn til den spredning af ulvebestanden som et kuld på hele 8 unger uvægerligt må
medføre.
I er alle samfundsdebattører og vi har alle en interesse i at denne trussel mod vores får bliver
begrænset mest muligt, så fra foreningens side kan kun lyde et: STØT OP OG LAD JERES
STEMME BLIVE HØRT.

Det nye Dansk Fåreavl
I nyhedsbrevet fra nytår annoncerede vi at Dansk Fåreavl ville fortsætte sin forandringsproces hen
imod et nyt Dansk Fåreavl som er tilpasset den virkelighed som 2017 byder på.
Første synlige skridt er et nyfødt www.sheep.dk.
Det er en stor og tidskrævende opgave, dels at flytte sådan en hjemmeside, dels at få ryddet op i
forældede oplysninger og få suppleret med ny, relevant og opdateret information.
Processen er i gang og vi får bygget på efterhånden som tiden tillader.
Gå ind og kig, vi håber I vil synes om forandringen.
Har I gode ideer til information som bør ligge på hjemmesiden, så giv os besked. Finder I noget
som er ukorrekt og/eller forældet – så giv os også gerne besked.

Struktur
Een af de mest påtrængende opgaver for det nye Dansk Fåreavl er samarbejdet mellem det lokale og
det landsdækkende.

Derfor indbyder Dansk Fåreavl til stormøde for alle interesserede.
Søndag, d. 3. september 2017 kl. 10.00 (brunch – selve mødet starter ca 10.30)
Bjertrup Skovvej 11
8362 Hørning
Jakob Korsvig lægger lokaler til og arrangerer brunch for de fremmødte.
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 mail:
njkorsvik@gmail.com
Kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på den danske fåreavls fremtid!!
På bestyrelsens vegne
Bjarne Wohlfahrt

