Møde mellem avlsudvalget under Dansk Fåreavl med racerepræsentanter.
Søndag d. 18. november kl. 13.00 på Bygholm landbrugsskole ved Horsens
Dagsorden:

1) Velkomst og kort orientering v. Henning Nielsen

2) Nyt fra racerne v. de fremmødte racerepræsentanter

3) Individafprøvning 2018 for Texel v. Henning Nielsen

4) Revision af avlsværdivurderingsværdier v. Morten Jakobsen

a.

Se: https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-ogregistrering/Sider/Avlsvaerdivurdering-i-Dansk-Faareavl-2011.aspx

5) Nyt fra sundhedsudvalget, særlig status på M3-programmet, v. Bjarne Wohlfahrt

6) Eventuelt

Tilstede: Henning Nielsen (avlsudvalget og Texel), Bjarne Wohlfahrt (Sundhedsudvalget og Kerry
Hill), Winnie Uldal Hansen (Sundhedsudvalget og Shropshire), Ann Bjerre og Vagn Stage (Ile de
France), Maj-Britt Steiniche (Spælsau), Asger Markussen (Oxford Down), Morten Jakobsen
(avlsudvalget og Dorset).

Ad 1:

Der er valgt nye medlemmer pr. email i foråret:

Avlsudvalget:

-

Henning Nielsen (valgt af bestyrelsen for Dansk Fåreavl)
hnielsentex@jubii.dk

-

Rasmus Loth Andersen (valgt af racerne)
lothandersen@hotmail.com

-

Morten Jakobsen (valgt af racerne)
engholm@lundum.dk

Sundhedsudvalget:

-

Bjarne Wohlfahrt (valgt af bestyrelsen for Dansk Fåreavl)
bjarne.wohlfahrt@profibermail.dk

-

Anne Nymand (valgt af racerne)

rask.nymand@mail.dk

-

Winnie Uldal Hansen (valgt af racerne)
arh.wuh@bbsyd.dk

Udstillingsudvalget:

-

Henning Nielsen
hnielsentex@jubii.dk

-

Rasmus Loth Andersen
lothandersen@hotmail.com

-

Brian Vestesen Lundgaard
shropshire-st.darum@hotmail.com

Der skal være valg igen til foråret. Racerne kan lave skriftlig indstilling til udvalgene. Disse
skal være tilsendt Henning senest 1. marts 2019.

Ad 2:

Asger – Oxforddown: Stabilt medlemstal, Lille race antalsmæssigt.

Maj-Britt – Spælsau: Ca. 65 medlemmer. Men ikke stor tilslutning til arrangementer.

Vagn – Ile de France: Ikke nogen forening, stadig stor interesse for racen.

Winnie – Shropshire. Ca. 40 medlemmer, stort fremmøde til vores arrangementer, næste år
arrangementer i marts, læmninger osv. I august er der maddag, hvor der i fællesskab laves
mad af et helt lam.

Bjarne – Kerry Hill: Stadig interesse for racen.

Henning – Texel: Stabilt medlemstal.

Morten – Dorset: Heller ingen forening, Stadig interesse køb af væddere.

Ad 3: Texel individafprøvning.

Der er afholdt individafprøvning. En del udfordringer med græsafprøvning på grund af tørke
i 2018. Af de dyr, der deltog i individafprøvningen er 3 væddere er valgt ud, og der er sat
fremmed får ind til de tre væddere i 3 flokke. Afkommet af disse skal indgå i afprøvning i
2019.

Ad 4: Racerne bedes om at kigge på vægtningerne til indeksberegningerne
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-ogregistrering/Sider/Avlsvaerdivurdering-i-Dansk-Faareavl-2011.aspx

Henning og Morten tager kontakt til SEGES med henblik på møde omkring muligheder for
registreringer og ændringer af vægte.

Vi samler op på diverse input ved det kommende møde.

Ad 5: Der har været en del besætninger, der har oplevet få dyr, hvor maedi testen indikerede at
dyret er smittet. Der er 22. oktober blevet afholdt et møde mellem repræsentanter fra
SEGES, DTU-laboratoriet, og de tiltrædende foreninger til regelsættet. Deltagere ved mødet
var: Erik Rattenborg, Lene Trier, Bjarne Wohlfahrt, Anne Nyqvist, Inga Stamphøj, Randi
Worm, Sven Joensen, Lars Ole Andreassen, Anne Hjelm Jensen, Annie Bjørklund, Ane
Thomasen, Gitte Larsen, Ann Stistrup, Niller.

Der er indført et ny prodecure i forbindelse dyr, der falder ud med for høje værdier og som
ikke i første omgang erklæres for smittet, men alene under mistanke. Den nye procedure
fremgår ikke af SEGES hjemmeside. Det vil derfor være en god ide, at meddele jeres
medlemmer om dette nye regelsæt via egne kanaler.

Ad 6: Bjarne har været til møde i Dialogforum dyretransport. På mødet drøftede man begrebet
økonomisk virksomhed i forbindelse med transport af får. Der arbejdes stadig på en mere
konkret og forståelig fortolkning af begrebet.

Vagn efterlyste mulighed for at racerne kunne opdatere deres respektive profiler/sider. På
Dansk Fåreavls hjemmeside. Bjarne gjorde opmærksom på, at man stadig mangler en
webmaster til Dansk Fåreavls hjemmeside.

Næste møde: Lørdag d. 6. april. 2019 kl. 13.00 på Bygholm landbrugsskole Horsens

