Beretning 2018
Pr. 1. januar 2019 var der 5.996 registrerede besætninger med i alt 144.409 dyr (dyr i alt). Det er en
lille tilbagegang i forhold til året før, og det et yderligere et år med den trend, som har været i gang i
årtier.
Kigger man lidt dybere i tallene, så indeholder de en overraskende stor udskiftning. Der kommer
næsten 10% nye besætninger til hvert år – men desværre forsvinder der 12-13% samtidigt.
At der er en vis udskiftning på grund af ”alder” kan ikke komme bag på nogen af os, men det er en
positiv overraskelse at så mange alligevel starter op hver år.
Det giver os 2 store udfordringer i Dansk Fåreavl.
1.

Hvordan for vi de nye til at ”holde ud” og fortsætte med får?

2.
foreningen?

Hvordan får vi alle – nye såvel som ”gamle” – fåreavlere til at støtte op om

Kigger vi på det forgangne år, så har de tidligere distrikter 1, 2 og 5 har omdannet sig til lokale
foreninger og har aftalt samarbejde med Dansk Fåreavl omkring medlemskartotek og
kontingentopkrævning.
Lokalforeningen ”Dansk Fåreavl Midt Nord” dækker de tidligere distrikter 1 og 2, mens ”Østjysk
Fåreavl” tidligere var kendt som distrikt 5.
Som det har været nævnt tidligere, så tvinger omstændighederne Dansk Fåreavl til at arbejde på rent
frivilligt og ulønnet basis. Økonomien tillader alene at foreningen dækker de udgifter der er
forbundet med det frivillige arbejde, fx kørsel.
Der er fortsat et massivt behov for at nogen arbejder for ”fåre-sagen”. De folkevalgte på
Christiansborg har til stadighed behov for at nogen taler fårene og fåreavlernes sag i forhold til de
mængder af love og regler som bliver trukket ned over hovedet på os.
På samme måde er der ligeledes et behov for at opdatere, fastholde og udbrede basal viden om får
og fårehold.
Alt sammen arbejde som er spændende, berigende og udfordrende for den, der påtager sig det. Men,
alle den slags opgaver har den bagside – at de kræver tid.
Og en engageret frivillig, der kan og vil løse en opgave for fællesskabet.
Brænder du for en eller anden ting under fåreavlen og har du lyst til at Dansk Fåreavl skal kunne
tilbyde mere – så meld dig til én af os i bestyrelsen!
Hvad er der så ellers sket i 2018?

Dnaks Fåreavl har for første gang været repræsenteret til European Sheep Breeders Union som er
baseret i Bulgarien og forsøger at arbejde som lobby-virksomhed for fåreavlen og fåreavlerne
indenfor EU.
Vi var repræsenteret med Karsten Villadsen og Bjarne Wohlfahrt.
Hovedemnerne for rundbordsdiskussionen var: ”Hovedudfordringer for unge fåre- og gede-avlere”
samt ”Ændringer i nye kunders adfærd”.
Ulvesituationen ligner sig selv, men her er også sket en hel del. Både i pressen med domfældelsen
af den jæger, som skød en ulv for åbent kamera.
Bag kulisserne kom 2. reviderede udkast til ulveforvaltningsplanen til høring i Ulvefølgegruppen.
Fåreavlen er repræsenteret i denne gruppe gennem Landbrug & Fødevarer og Dansk Fåreavl fik
udkast til kommentering inden mødet i følgegruppen.
Dansk Fåreavl havde en del kommentarer om egentlige fejl i teksten, udeladelser af væsentlig
baggrundsmateriale, selvmodsigelser og konklusioner truffet på direkte fejlagtigt grundlag.
På mødet blev planen karakteriseret som ubrugelig og en ”Ommer”. Det vides ikke hvornår der
kommer en ny plan, men vi glæder os til at gennemlæse og kommentere den.
Det er fortsat bestyrelsens holdning at Danmark er for tæt befolket og de områder vi kan tilbyde
fritlevende ulve er så små og ligger så spredt at ulve uvægerligt vil blive til ”pizza-ulve”.
Dialogen omkring transportreglerne foregår stadig, og Dansk Fåreavl arbejder fortsat på at få en
brugbar og realistisk bagatelgrænse for begrebet ”økonomisk transport” med alle de udgifter og
papir-arbejde som dét medfører.
Det er desuden vigtigt at begrebet ”selvkører” (egne dyr i eget transportmiddel) ikke udvandes,
sådan som der har været tilløb til.
Sammen med ”hestene” har vi fundet et fælles oplæg, så det regelsæt politiet skal håndhæve er ens
for heste, får og geder.
Regelsættet vil samtidigt fjerne bureaukratiet og de ekstra udgifter til uddannelse, syn mv. for de
små besætninger.
Næste møde er i maj, og det bliver spændende at se hvor meget vi har kunnet påvirke reglerne!
HUSK: Dyrene skal fortsat transporteres ”dyre-etisk forsvarligt”, også selvom kravet til attester mv.
skulle forsvinde!!!
Vores Maedi-Visna program har været udfordret af en række tilfælde hvor besætninger er faldet på
grund af – hvad der efterfølgende har vist sig at være ”en falsk positiv”.

Årsagen hertil skal findes i den stærkt forøgede følsomhed som den nye analysemetode (ELISA)
har.
Dansk Fåreavl fik arrangeret et møde med Seges og de øvrige organisationer, som har tiltrådt
programmet. På mødet blev en ny procedure til afklaring af disse situationer aftalt. Proceduren er
en væsentlig forbedring i forhold til den tidligere!!
Dansk Fåreavl mener at proceduren i enkelte tilfælde kan gøres bedre, billigere og hurtigere UDEN
det indebærer en forøget risiko. Vi vil arbejde videre med dette i 2019.
I januar 2019 har DTU ændret deres arbejdsgange, således at Maedi-Visna analyserne som
udgangspunkt alene lavet én gang om måneden. Prisen for disse prøver vil være 59,-. Ønsker du
prøven analyseret fra dag til dag, vil prisen være 250,-.
Bemærk at din status ikke falder, hvis tidsfristen overskrides med de dage som den månedlige
analyse medfører.
På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak til alle for året der gik.

Bjarne Wohlfahrt

