Møde racer og avlsudvalg
Afholdt lørdag d. 13. november 2021. Lundumvej 20, 8700 Horsens

Tilstede: Winnie Uldal Hansen, Brian Lundgaard Vestesen, Dan Mortensen, Ron bon, Jerry
Bækgaard-Salling, Bente Østergaard, Henning Nielsen, Vagn Stage, Casper Jensen, Mette
Marie Lungholt, Asger Markussen, Morten Jakobsen

Dagsorden:
1: Velkomst (Henning)
2: Nyt fra racerne (bordet rundt)
3: Nyt fra avlsudvalget (Henning)
4: Kort orientering om projekt vedrørende klimaaftryk fra lammeproduktion (Morten)
5: Diskussion af maedi-visna programmet (Morten)
6: Valg til udvalg: sundhed, avl, udstilling.
7: eventuelt.

Referat:
Ad. 1

Henning bød velkommen.

Ad. 2

Der har generelt været stille på aktivitetsfronten blandt racerne grundet COVID.
Medlemstallet hos raceforeningerne er stabilt, men der er stadig tendens til, at
medlemmerne har dyrene som ”klappedyr” (skal ikke læses i negativ betydning), og ikke
har den store interesse for avl. Da de fleste racer har relativt få stambogsførte individer,
så giver det problemer, at ikke alle besætninger kan og vil bidrage til det samlede
avlsarbejde for racerne. Derudover kan det være svært at finde besætninger, der både
deltager i stambogsføring og er med i maedi-visna programmet.

Ad 3.

Henning har talt med Lene Trier (SEGES) omkring mangler på opfølgning på
registrering af genotyper med mere. Der følges op på dette, så registreringerne bliver
gjort.
Avlsudvalget har kontaktet Asger Christensen (MEP) og påpeget at det vil være
hensigtsmæssigt at man i forbindelse med revidering af transportforordningen bør sikres,
at transport med avlsdyr kan ske i mere end 8 timer.

Ad. 4.

Vi havde en kort snak om klima-projektet.

Ad. 5

Der blev enighed om, at det nye sundhedsudvalg tager initiativ til en gennemgang og
eventuel revidering (alt inklusiv) af Maedi-visna programmet.

Ad.6.

Valgt til avlsudvalg: Asger Markussen, Morten Jakobsen. Suppleant, Hanne Færregaard.
Valgt til Sundhedsudvalg: Winnie Uldal Hansen, Ole Selmer.
Valgt til Udstillingsudvalg: Lars Linding, Brian Lundgaard Vestesen.

Ad. 7

Asger Markussen opfordrede til, at vi får vores registreringssystem og maedi-visna
ordning til at fungere.
Avlsudvalget tager kontakt til SEGES med henblik på at få offentliggjort liste over
besætninger, der deltager i fåreregistreringen.

Ron Bon spurgte til om der var interesse for om racerne ville repræsenteres på
fåremesse, der afholdes i september. Der blev nikket til, at Ron sender indbydelse ud

til racerne, eventuelt via avlsudvalget.

