Sånenyt nr 3 2013

Andreas, Laura og Pink Lady ønsker glædelig jul :-)

WWW.SAANE.DK
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Medlemsinfo
Dyreregistrering
Hvis I har problemer med dyreregistrering, kan I få hjælp ved at kontakte Mette
Marie Lungholt (se kontaktoplysninger på bagsiden).
Det kan f.eks. være


Hjælp til hvor og hvordan de forskellige indtastninger (flytninger, løbninger,
læmninger, vejninger etc.) skal foretages



Hjælp til udskrifter



Hjælp til anden fejlløsning, f.eks ved fejlliste



Andet

Medlemsarrangement
Vi arbejder på et medlemsarrangement der skal omhandle


Den frivillige enkeltdyrsregistrering og fordelene ved det samt



Indeks

Det bliver sandsynligvis i februar. Sørg for at kasseren har din opdaterede mailadresse så vi kan informere dig.

Såne nyt som elektronisk udgave
Vi har i bestyrelsen besluttet at fortsætte med Såne nyt i papir udgave til alle
medlemmer.
Men hvis I ønsker at modtage bladet som pdf-fil i tillæg til papir udgaven, så
send en mail til Mette Marie Lungholt (kontaktoplysninger på bagsiden).

Sånenyt

Side 3

Referat fra Generalforamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Skovlyst d. 5-10-2013.
Referant: Lise-Lotte Phillip
a.

Valg af dirigent: Hans Erik Jensen blev valgt.
Det blev konstateret at generalforsamlingen oprindeligt var lovligt indvarslet. Ændringen
var blevet meddelt medlemmerne skriftligt. Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser mod
gennemførelsen af generalforsamlingen på den ændrede dato.
b. Formandens beretning: Se side 4.
Beretningen blev godkendt.
Avlsudvalgets beretning: Se side 10.
Beretningen blev godkendt.
c. Regnskabet blev bragt i det sidste nr. af sånenyt.
Susie Riis læste kommentarer fra kasserer Allan Christensen vedrørende regnskabet op.
Der blev spurgt til hvorfor der havde været budgetteret med et underskud.
Regnskabet blev godkendt.
d. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ang. Hvem der kan optages som medlemmer, blev
vedtaget.
e. Budget, herunder kontigent:
Susie Riis læste Allan Christensens forklaring vedr. ændring af regnskabsår op.
Det blev drøftet om bladet kunne udsendes elektronisk, men papirudgave ønskes stadig.
Bestyrelsen vil arbejde på at undersøge muligheden for, at medlemmer der ønsker det kan
få bladet i elektronisk format.
Budgettet blev godkendt.
f. Valg af formand i lige år — udgik.
g. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Anette Fjordvang blev foreslået og valgt.
Mette Marie Lungholt blev genvagt.
h. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Hans Erik Jensen blev foreslået og valgt.
i. Valg af revisor:
Anders Petterson blev genvalgt.
j. Valg af revisorsuppleant:
Hanne Petterson blev genvalgt.
k. Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år.
Mette Marie Lungholt blev foreslået og valgt.
l. Fastlæggelse af tid og sted for næste generalforsamling:
Søndag d. 5-10-2014.
m. Eventuelt.
Hans Erik kom med et input om retningslinier i forbindelse med avl.
Bestyrelsen vil arbejde videre med det.
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Formandens beretning v. Susie Riis
2013 blev året hvor vi fik udbetalt det
lovede tilskud til de bluetonguevaccinationer vi foretog i 2008. Gad vist hvad det
har kostet i administration at få på plads?
Vi kan så blot glæde os over, at beløbet
blev lidt højere end først antaget.
Dansk Fåreavl har i årets løb efter vores
mening bevæget sig i fornuftig retning.
Den er ikke gået videre med tanken om
endnu en forening, har selv overtaget
hjemmesiden, så den både er blevet billigere og bedre. Desuden har man været
medvirkende til at bremse lidt på gebyrerne for de mindre besætninger. De offentlige krav er ikke blevet mindre og det
er en sej kamp at føre.
At det så tog lidt for lang tid at opponere
mod, at fåreavlere bare skulle lære at leve
med ulven og risikere op til 2 års fængselsstraf for at skyde den – endda uden
at kunne få erstatning for dræbte får – er
en anden sag.
Klovsygen er stadig en sej kamp at få styr
på. Det er positivt at så mange dyreskuer
har krævet, at de deltagende får skulle
være testet fri. Så må vi håbe, der også
bliver krav fremover. Inga Stamphøj forstætter heldigvis sin utrættelige kamp.
Der arbejdes på at få en ordning, der ligner M3 systemet på plads, dog med årlige
tests og kortere frist for at komme ind i
den igen efter endt behandling med godt
resultat.

Det er også mit indtryk, at købere af
avlsdyr er begyndt at stille krav om både
klovsygefrie dyr samt M3 status og samtidig har forståelse for, at det koster lidt
ekstra.
Med hensyn til Den Frivillige Registrering er den ikke blevet mere brugervenlig, har dog hørt rygter om, at en større
ændring af programmet skulle være på
vej formentligt omkring årsskiftet. Vores
ønsker kan ses i Sånenyt nr. 2 2013.
Bladet: Vores ellers gode og billige trykker meldte fra, da maskinellet var stået af
og han ikke ville investere i nyt. Det er
lykkedes at finde en ny med superservice
og til rimelig pris. Anne-Grethe og Ole
Pommer har stået for udsendelsen - TAK
STOR TAK skal Mette-Marie også have
for sine underholdende og lærerige artikler om årets gang.
Hun er nu afløst af Hanne Schjellerup,
hvis første interessante indlæg om sånerne i Lynge kunne læses i sidste nr. af bladet.
Det er rart at så mange tidl. bestyrelsesmedlemmer stadig støtter op om foreningen.
Har da også måttet trække på Per Alkestrup juridiske viden et par gange i det
forløbne år.

Sånenyt
Det nye mere tidssvarende logo er der
kommet et par positive reaktioner på –
og ingen negative.
Da vi er ved at løbe tør for sånefoldere,
er en ny under udarbejdelse og det samme er den købervejledning, der blev efterlyst sidste år. Vi skal dog lige have
pudset avlsmålet helt af. Det vil Mette Marie komme nærmere ind på under
avlsudvalgets beretning. Avlsudvalget besluttede nemlig at tilknytte Mette-Marie
som ”aktiv suppleant” – når vi nu havde
muligheden.
Bortset fra det første møde, har bestyrelsesmøderne været afholdt som telefonmøder, som Jesper sørgede for. Det har
fungeret godt og gør det nemmere/
billigere når nu bestyrelsen bor noget
mere spredt end for blot få år siden, hvor
vi alle befandt os i Nordsjælland. Føler vi
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er på vej til at leve op til vores navn, Foreningen Sånefår Danmark. I de år jeg har
deltaget er det i hvert fald første gang der
har været deltager fra vest for Lillebælt
og antallet af Fynboer er også steget.
Dejligt at se jer her. 2012 blev det år med
flest medlemmer i foreningens historie.
Efter sidste års generalforsamling fortalte
David Wotton og viste billeder om hvordan det var at være stor fåreavler
- i
hvert efter danske forhold. Underholdende og lærerigt. Han fortalte også om de
engelske priser på gode væddere – der er
vi godt nok bagud.
Igen i år klarede sånerne sig pænt på
årets dyrskuer. Dejligt så mange stiller op.
Et rigtig godt udstillingvindue for vores
race. Til lykke med resultaterne.

Formandens får hentet hjem i sikkerhed for stormfloden efter stormen Bodil
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Overvågning i forbindelse med læmning
Af dyrlæge Mette Marie Lungholt, DyrlægeRingen
Jeg forsøgte mig i år med kamera i stalden til at holde øje med fårene omkring læmning.
Det var en kæmpe succes!
Min stald er lidt kringlet så det har krævet 2 kameraer, men det vil afhænge af forholdene hjemme hos en selv, hvor mange der er nødvendige.
Det ene er et fast kamera af typen Elro 903. Det har en lidt smal vinkel, så hvis man skal overvåge et bredt område skal det noget langt bagud.
Det andet er et flytbart af typen Apexis.
Det kan roteres, drejes og zoomes.
Begge kameraer har IP funktion. Det vil
sige at de via et trådløst netværk har forbindelse til internettet, og man kan fra en hvilken som helst computer logge sig in på sine
kameraer og se hvad der sker. Man kan også downloade en app og dermed se kameraet fra sin smartphone eller tablet.
Hvis der er langt fra det trådløse netværk
og til kameraet, kan det være nødvendigt
med en extender (en slags forlænger). Eller man kan også for mere stabilt signal koble kameraet
til netværk med et kabel, men det afhænger af ens forhold hvad der er mest praktisk.
De 2 kameraer gav mig en utrolig frihed i læmmesæsonen. Normalt er jeg
hjemme hele tiden i denne periode,
men i år kunne jeg uden problemer
køre på besøg hos venner eller andet.
Så havde jeg bare havde ipad’en med
og kunne holde øje med de uldne derhjemme. Hvis der var optræk til noget
kunne jeg køre hjem, og ellers kunne
jeg blive uden stress.
Jeg deltog fx på farvekursus en hel
lørdag, hvor alle kursisterne kunne
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følge med i at min Aisha gjorde sig klar.
En times tid efter jeg kom hjem læmmede hun med 2 fine lam.
Og om natten behøvede jeg ikke stå op
og gå ud i stalden. Jeg kiggede bare på
skærmen, og hvis alt var roligt lagde jeg
mig om på den anden side og sov videre.
Det kan klart anbefales, hvis man har
sine dyr på stald i læmmeperioden, og
vil have en nemmere måde at overvåge
dem på.
Jeg svarer gerne på spørgsmål, og man
er også velkommen til at komme forbi
og se mit system når dyrene er på stald
til vinter.

Leverikter
Der er på trods af den meget tørre sommer tilsyneladende flere leverikter i år
end der har været tidligere.
Vi ser en del tilfælde hos
kreaturer, og jeg hører fra
andre fåredyrlæger at problemet også er markant hos fårene.
Det man skal være opmærksom på er at diagnosen på
leverikter stilles bedst på direkte undersøgelse af leveren. Det vil sige leveren fra
slagtede (eller aflivede) får.
Man kan nogle gange også

Af dyrlæge Mette Marie Lungholt, DyrlægeRingen
stille diagnosen på en gødningsprøve (i december),
men den metode er slet ikke
så sikker som selve leveren.
Leveren bliver undersøgt af
en dyrlæge på slagteriet.
Hvis der er tydelige tegn på
leverikter bliver den kasseret.
Få leverikter giver ikke så
tydelige tegn og kræver en
mere grundig undersøgelse,
som ikke altid er standard.
Så husk hvis leveren på jeres
slagtedyr er blevet kasserede
at spørge slagteren om hvorfor. Det er nemlig ikke altid

at informationen kommer
tilbage til besætningsejeren.
Og hvis I har mistanke om
leverikter, eller tidligere har
haft det, så bed om at leverne bliver ekstra grundigt
tjekket for det i kontrollen.
Leverikter kan behandles,
men det bedste præparat til
det kræver dispensation fra
lægemiddelstyrelsen. Derfor
er det så vigtigt at få informationen fra slagteriet eller
få obduceret døde dyr, så
dokumentationen er til stede.
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Årets gang - Såner i Lynge! Del 2
Hvordan skal jeg nu starte…. For når jeg
siger får, falder tanken straks på hyrdehunden Viktor, som er arbejdsredskab og en
vigtig brik i familien, når fårene skal samles
eller flyttes til ny fold, træning eller blot en
gåtur i samlet flok.
Vi fik ham ved en tilfældighed for 9½ år siden og han blev hurtigt en del af familien,
selv om børnene sagde at det ikke var deres
hund – ja så samlede han familien med sit
altid gode humør og logrende hale. Han er,
eller rettere var, en rigtig charmetrold. Han
døde den 1. oktober – vi fandt ham død ude
i haven!

Af Hanne Schjellerup

kun med på folden i snor for ikke at belaste
ham unødigt, men han var altid super glad,
bare han var i nærheden af os. Han ville
gerne være ude på terrassen om natten – jeg
tror han bedre kunne trække vejret uden for
og derfor valgte han at dø ude ved hønsegården. Vi fik dog i år en rigtig god sommerferie med ham i det nordjydske – han
hyggede med ”de to gamle”, som jo godt
kunne se hvor det ville bære hen. Men som
også ville ham det bedste i den sidste tid.

Viktor med en pind

Viktor køler sig efter at have samlet flokken

Han havde de senere år haft hjerteproblemer – noget som man ikke kunne gøre noget ved, og vi besluttede at han skulle have
et godt liv trods problemer med hjertet og
vejret. Og dog til sidst med mange piller. De
sidste måneder gik det hurtigt ned ad bakke
og han blev mere stille og svag. Han kom

Det har skabt et tomrum, som vi lige skal
finde os selv i. Vi skal finde ud af om vi skal
have en ny hund og hvilken race, og hvornår. Der er mange spørgsmål og vi er så
småt ved at finde ud af at det nok skal være
til foråret der skal komme et nyt familiemedlem.
Indtil da, må fårene lystre os – vi har jo ikke
så mange og nogle af dem vi har, er ældre
damer som kender rutinerne. Det er sværere
at styre flokken, når lammene ikke kender til
at skulle følges ad – altså samme vej som de
gamle!

Sånenyt
Vi har sendt lam til slagtning midt november og ja vi har jo ikke så mange, men det
kræver dog tungen lige i munden at få taget
de rigtige nr. fra osv. – for det skal jo registreres! Vi har lagt til og håber det bliver
nogle gode moderfår på sigt.

Vores lille flok klar til at gå vinteren og
foråret i møde…
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pænt, så kommer der en orkan forbi! Heldigvis ramte det ikke nogen lam, men det
var da så stort at de ikke rigtig kunne komme inden for, og jeg så hvor forvirrede de
stakkels lam var, men på forunderlig vis fik
det krabbet sig igennem grene og kom inden for med diverse grenstumper i ulden.
Glade var de – så kunne de jo få mad og
spise uden for megen blæst og uro. Dagene
efter måtte vi igen i gang med motorsaven
for at flytte træet. Og hegnet som næsten
lige var blevet repareret skulle så lige have
en omgang igen… Der er faktisk altid et eller andet man kan ”hygge sig med”, når man
har får! Hegnet på den anden fold skal efterses, strammes op eller repareres. For det er
jo altid græsset på den anden side som smager bedst – det kan både gamle og unge finde ud af.
Vi ser frem til en stille og rolig tid over jul
og nytåret.

…Og videre planlægning – der er sat vædder til. Det bliver påskelam i 2014. Det er jo
praktisk at kunne planlægge sig ud af det.
Jeg har faktisk altid noget ferie i forbindelse
med læmningerne. Det er rart at kunne være
der, såfremt der skulle ske noget uforudsigeligt. Og helst ikke en weekend! Det giver
mig en vis ro at se at alt sker på fornuftig
vis.
Så nu er det kun de bedste dyr, som går vinteren og foråret i møde.
I stormen den 28/10 væltede noget af vores
store piletræ ned i folden. Det var ellers blevet beskåret i eftersommeren og vi havde
lige fået ryddet op og det var blevet rigtig

Væltet piletræ med lammene i baggrunden
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Avlsudvalgets beretning v. Mette Marie Lungholt
Mette Marie er valgt til suppleant i Dansk
Fåreavls Avlsudvalg i 2013.

Dokumentet forventes at blive afsluttet af
det nye avlsudvalg inden næste års salg.

Der blev fra en gruppe andre racer stillet
forslag om at slække på import krav til M3
besætninger på Dansk Fåreavls Racemøde i
efteråret 2012. Vi kunne ikke deltage fra
Såne foreningen i det møde.

Avlsudvalget har i 2013 hjulpet købere med
at vurdere afstamning på nye potentielle
dyr i forhold til dem man har i forvejen.

Foreslaget blev fremlagt på Dansk Fåreavls
generalforsamling af deres avlsudvalg i foråret 2013, og resulterede i en livlig debat.
Foreslaget skulle derefter behandles igen i
Dansk Fåreavls sundhedsudvalg. Vi sendte
fra Såne foreningen en skriftlig indsigelse
mod forslaget, da vi mente det indebar en
for stor risiko for indslæbning af sygdomme. Den har kunnet læses på vores hjemmeside.
Heldigvis vendte sundhedsudvalget også
tommelen nedad, så forslaget er faldet.
Vi har arbejdet med at udarbejde en form
for tjek liste til hjælp for købere og sælgere.
Den bliver sandsynligvis med en for- og
bagside.
Forsiden er en lang række punkter som vi
mener det er relevant at man har afklaret
inden købet, for at undgå senere uoverensstemmelser. Men hvor der ikke er anbefalinger.
Bagsiden bliver avlsudvalgets anbefalinger
til køb af avlsdyr.

Og vi står fortsat til rådighed med den
hjælp. Man er velkommen til at henvende
sig på mail eller pr tlf.
Fra avlsudvalget deltog Mette Marie i sidste
weekend i Dansk Fåreavls dommerkursus.
Hanne Olsen var med som race repræsentant. Desuden var der 3 yderligere såne folk
til stede (Vibeke Bille, Helene Olsen, Anette Fjordvang).
Det kom frem at sånernes optimum skal
justeres en del (det gjaldt i øvrigt for mange
racer). Det er et arbejde det nye avlsudvalg
bør kigge på snarest så det er klar til Dansk
Fåreavls Racemøde i november 2013.
Ellers var stemningen på kurset positiv, og
mange racer udtrykte ønske om helheds
vurdering af dyret. Men det viste sig dog
også at være svært for kursisterne at føre
ud i praksis. Køller/bagpart får hurtigt en
dominerende plads.

Sånenyt
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Medlemsinfo
Deadlines Sånenyt 2014
Indlæg i Sånenyt
Redaktionen modtager meget gerne billeder
og små historier til bladet fra medlemmerne.
Man er også meget velkommen til at komme
med input til emner i bladet.

Justering af optimum
Avlsudvalget har vedtaget en justering af
sånens optimum i forbindelse med kåringer.
De nye tal er overdraget til Landscentret i
Skejby, og så må vi se hvordan det fungerer næste år.
Vi har besluttet at vente med at justere på
vægtningen før vi ved hvordan det fungerer med det allerede ændrede.
I næste nr kommer der en forklaring af
hvad der menes med optimum.
Bestillinger på avlsdyr modtages
M3
Klovsyge fri
Stamtavler
Vaccinerede mod bløde nyrer + stivkrampe
Mette Marie Lungholt
Lungholt Lam
Tlf: 22 42 63 52
mail: spjaette@gmail.com

Nr 1: 15. marts 2014
Nr 2: 15. august 2014

Madopskrifter
Har I en særlig god opskrift med lammekød?
Så del den med os andre ved at få den
trykt i bladet.

Vædderlams afprøvningen
I næste nr af Sånenyt vil der være et
sammendrag af resultaterne fra individ
afprøvningen af vædderlam

Avlsdyr sælges.
M3 status. Stamtavler.
Vores besætning er sidst testet fri for
dichelobactor nodosus(klovsyge) d.
19.9.2013.
Bestillinger modtages på avlsegnede dyr
2014.
Susie & Morten Riis
BlanshovedGård
Tlf. 54 76 30 60
mob. 40 29 29 59 - 40 13 32 34
e-mail: susie@blanshoved.dk
www.blanshoved.dk
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Bestyrelsen
Susie Riis
Formand/web/avlsudvalg
tlf. 54 76 30 60 e-mail: susie@blanshoved.dk
Jesper Lundbæk
Næstformand/Såne nyt/avlsudvalg
tlf. 40 70 25 65 e-mail: mail@bredekaer.dk
Allan Christensen
Kasserer
tlf. 44 95 51 50 e-mail: ac@vd.dk
Mette Marie Lungholt
Såne nyt/avlsudvalg
tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com
Anette Fjordvang
Sekretær/suppl. avlsudvalg
tlf. 21 67 17 81 e-mail: anettefjordvang@gmail.com
Hans-Erik Jensen
Suppleant
tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com
Avlsudvalg
Susie Riis tlf. 54 76 30 60 e-mail: susie@blanshoved.dk
Jesper Lundbæk tlf. 40 70 25 65 e-mail: mail@bredekaer.dk
Mette Marie Lungholt tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com
Suppleant Anette Fjordvang tlf. 21 67 17 81 e-mail: anettefjordvang@gmail.com

