Møde mellem race repræsentanter og avlsudvalget
Bygholm Landbrugsskole lørdag d. 6. april 2019.
Tilstede:
Asger Markussen, Ron Bon, Brian Lundgaard, Bjarne Wohlfahrt, Henning
Nielsen, Anette Fjordvang, Dan Mortensen, Morten Jakobsen,
1)
2)
3)
4)
5)

Velkomst v. Henning
Nyt fra racerne
Nyt fra sundhedsudvalget
Nyt fra Dansk Fåreavl
Referat af møde med Anders Fogh, SEGES. Herunder snak om ændringer
til racernes vægte i forbindelse med indeksberegninger,
6) Valg til udvalg.
7) Næste møde
8) Eventuelt.

Ad. 1

Henning bød velkommen.

Ad. 2

Brian (Shropshire) Forening med ca. 40 medlemmer. Aktiv forening med stor
tilslutning.
Asger (Oxford Down) Forening med ca. 70 medlemmer. Ca. 2 arrangementer
godt med besøgt.
Ron (Zwartbles) Forening, hvor der også er medlemmer med interesse for avl.
Anette (Såne) 80 medlemmer i forening.
Dan (Wensleydale) Ny race. 20 besætninger i Danmark. Kåring i år. Ingen
egentlig forening, men det er intentionen.
Bjarne (Kerry Hill). Også forholdsvis ny race. Foreningsmæssigt er der en
formel forening.
Henning (Texel). Etableret forening ca 45 medlemmer. Har individafprøvning
indenfor racen. Der er kåret 150 dyr.
Morten (Dorset). Uformelt netværk.

Ad 3.

Der er ny Meadi test, der giver udfordringer. Falder besætninger, så vær
opmærksom på, at der med overvejende sandsynlighed er tale om falsk
positiv.

Såne har indført en solidaritetsordning, hvor falsk positive besætninger kan
få refunderet 1.500 kr. Formålet er at holde besætningerne i M3 systemet.

Ad. 4.

Der er planer om at tage initiativer så Dansk Fåreavl synliggøres.
Skal racens profil på sheep.dk opdateres, så kontakt Markus
Der arbejdes stadig på en forenkling vedrørende transport af får, men der er
endnu ikke besluttet noget endnu, så husk stadig godkendt trailer,
kompetencebevis og transport autorisation, hvis du kører mere end 50 km
hjemmefra.

Ad. 5.

Henning og Morten går videre med at afskaffe 30 dage grænsen.

Ad. 6.

Valg til udvalg:
Avlsudvalget: Henning Nielsen, Hanna Færregaard og Morten Jakobsen
Sundhedsudvalget: Bjarne Wohlfahrt, Winnie Hansen.
Udstilling: Brian og Lars Linding.

Ad. 7.

Næste møde: 9. november 2019 Bygholm Landbrugsskole.

Ad. 8.

Brian: Forslag om forenkling af papirarbejdet i forbindelse med udstillinger.

