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Transportregler. Dansk Fåreavl kommunikerer
med ministeren.
I forsøg på at skaffe klarhed over hvorvidt transport til dyrskuer og
avlsarrangementer kan ske uden om reglerne i Transportforordningen, har Dansk
Fåreavl den 14. januar 2022 skrevet til ministeren for fødevarer, landbrug og
fiskeri, Rasmus Prehn.
Svaret fra ministeren, som I kan læse nedenfor, giver ikke klarhed, da der stadig er
tale om en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.
Dansk Fåreavl vil arbejde videre med at komme med input til ministeren, så der
kan laves klare og brugbare vejledninger til fårefolket i forbindelse med revision af
Transportforordningen i 2023.
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Fårets dag 2022
I år ser det endelig ud til at det vil være muligt at afholde Fårets dag.
Har du lyst til at åbne dørene i stalden eller folden

påske lørdag den 16. april 2022?
Så har du nu mulighed for at tilmelde dig her. Det er helt gratis at deltage i dette
arrangement. Åbningstiden er fra kl. 10-16. Du skal ved tilmelding sende følgende
oplysninger:
•
•
•
•
•

Navn/firmanavn eller besætningsnavn – du vælger selv.
Adresse
Postnummer
BY
Evt. telefonnummer/mail

OG en beskrivelse af hvad man som gæst kan opleve hos jer. Samt evt. noget om
jeres besætning.
Hvis du allerede er tilmeldt via en anden forening, så lad os det vide. Dansk
Fåreavl laver en samlet liste på vores hjemmeside, hvor medlemmer vil være
repræsenteret.
Sidste frist for indsendelse af ovenstående oplysninger er 11. marts.
Send til: kasserer@sheep.dk
Der vil blive udarbejdet en landsdækkende pressemeddelelse og landsdækkende
oversigt, til landsdækkende aviser, regionale TV-stationer.
Ønsker du at være repræsenteret i en lokal avis, er det noget du selv skal stå for.

Fødevarestyrelsens tilbud om gratis
abortundersøgelse hos får og geder.
Fødevarestyrelsens tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale gælder nu
også for abortmateriale fra får og geder.
Du kan finde mere om dette tilbud på:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Gratis_abortun
dersoegelser_hos_faar_og_geder.aspx?fbclid=IwAR3c_dJJQiYOffJhi6VLPuQ28piMMQdJqPlscjRzK9YKURJM8i1VjLlXRU
Her er også en grunding beskrivelse af projektet og hvordan og hvad du skal gøre
for at deltage.

Maedi-Visna/CAE programmet.
Så er der kommet ny vejledning og ejererklæringen er nu til at finde
Regelsæt findes her: Regelsæt Maedi-Visna/CAE Sundhedsprogram
(landbrugsinfo.dk)
Ejererklæring findes her: Ejererklæring (landbrugsinfo.dk)
Begge dele kan også findes via Dansk fåreavls hjemmeside her:
https://sheep.dk/Viden_om_far/sundhed

Bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 4. marts 2022.
Har du emner du ønsker der skal drøftes på bestyrelsesmøde, bedes de fremsendt
til: formand@sheep.dk

