Referat fra racemødet den 1. april 2017
Deltagere: Texel ved Henning Nielsen, Suffolk ved Anne Nymand, Shropshire ved Brian Lundgård, Oxford
down ved Asger Marcussen, Zwartbles ved Ron Bon, Kerry Hill ved Bjarne Wohlfahrt, Ile de france ved Vagn
Stage og datter Stage, Spelsau ved Maibritt Steiniche, Dorset ved Morten Jakobsen og Såne ved Mette
Marie Lungholt
Referent: Anne Nymand
Velkomst og gennemgang af dagsorden ved Henning
Orientering ved Bjarne
Dansk Fåreavls lager ved Vagn og Elly flyttes. Der har været mangel på aftale om driften og i
forbindelse med nytænkningen flyttes lageret til Bjarne. Bestyrelsen beklager meget det trælse forløb med
rygter og misforståelser og håber vi vil kunne lægge det bag os
Transportegnethed har været undersøgt i et større projekt men uden de store nye
opdagelser. Det ser ud til at søer reagerer mest ved lange transporter mens kvæg ikke synes at belastes i
samme grad af længere transporter. Det blev diskuteret på dialogmødet om søernes reaktion skyldtes
sammenblanding med fremmede søer. Der arbejdes fortsat på at ændre reglerne for økonomisk
virksomhed ifm transport.
Orientering fra racerne
Dorset: få besætninger og manglende overblik over, hvem der har dorset.
Kerry Hill: var i Wales og hente 2 væddere, som nu står i karantæne jvf maedi programmet. Eksport fra
Holland til Sverige
Spelsau: tilgang medlemmer 6-40. Laver kurser til Norge for at blive klogere
Såne: medlemsfremgang
Rygja: Interesse men der er ikke mange avlere
Zwartbless: interesse for klappedyr men nye avlsbesætninger søges.
Oxford down. Det ville være rart at flere interesserede sig for avl. Nye medlemmer har primært købt
klappedyr
Shropshire: henvendelse fra Tyskland om køb, men der mangler afklaring af genotyper, så tilbydes gratis af
foreningen. Let fremgang
Ile de france: import af 11 drægtige hun (flere fædre) og et handyr. Der kan ikke skaffes dyr nok til
efterspørgslen. Ny import overvejes.
Texel: 3-4 nye besætninger der nok vil udstille, facebookside med en del medlemmer, der blev arrangeret
en tur til Lolland men aflyst pga manglende tilmeldinger. Stabilt medlemstal.
Suffolk: stabilt medlemstal og også på facebook
Orientering fra avlsudvalget
Kåringer gennemført
Dommerkursus der var godt besøgt
Scanning af væddere på landsskuet (en tysker)
Opfølgning på emnet fra generalforsamlingen omkring inseminering
Nye er at Sverige tager Leicester ind til høst

Kurset i ejerinseminering har siden 2014 været afholdt 4 gange med i alt 67 deltagere. 11 besætninger har
siden brugt inseminering med frostsæd fra England, Frankrig, Sverige og Rumænien. Drægtighedsresultater
har ligget mellem 15-75 %.
Der er stor interesse for nye gener, men ikke alle, der har været på kurset, vil inseminere selv. Flere vil
gerne købe fra besætninger, der kaster sig ud i det og andre har ønske om at kunne sætte få dyr til
insemination et sted, hvor nogen vil tage sig af det. Der har været stor tilfredshed med kurserne, idet det
udover inseminering har haft stor fokus på undervisning i reproduktion og hvordan man optimerer
forholdene, så man får flest mulige levende lam født.
Valg til udvalgene
Avl:
Fra Bestyrelsen er Henning Nielsen
Indstilling af Morten Jakobsen, Winnie Uldahl Hansen, Lene Wohlfahrt, Rasmus Loth Andersen, Asger
Markussen
Valgt er Morten og Rasmus, suppleant Lene
Sundhed:
Fra bestyrelsen: Bjarne Wohlfahrt
Indstilling: Anne Nymand, Ron Bon, Winnie Uldahl Hansen, Rasmus Loth Andersen
Valgt er Winnie og Anne suppleant Ron Bon
Udstillingsudvalget:
Fra bestyrelsen: Henning Nielsen
Indstilling: Asger Marcussen, Brian Lundgård, Rasmus Loth Andersen
Valgt er Brian, Rasmus suppleant Asger
Ønsker fra racerne om hvad avlsudvalget skal arbejde med
Arbejde at få på fælles register
For store udgifter for de små fåreavlere
Dyrskue: racen kan ikke få lov at bestemme hvordan racerne ser ud men der er lavet om så nye
bestemmelser bliver meldt ud fra landsskuet
Til sundhedsudvalget:
Arbejde på at det bliver billigere med feks maedi fri uden at det bliver på bekostning af
sundheden.
Avlsudvalget
Send kopi til avlsudvalget af maedi og klovsyge attest
Hvad vil dansk fåreavl?
Henning og Karsten var til møde i distrikt 1 fordi de ønskede at gå sammen med distrikt 2. Der var en del til
mødet og resultatet var at de ville tage hjem og gennemgå det med bestyrelsen.
Asger mfl pointerede at vores tanker i bestyrelsen skal ud hurtigst muligt.
Eventuelt
Opfordring, at der ved inseminering bruges anden race som teaser eller gentest for at sikre, at der er den
rette afstamning

Næste møde den 11. november

