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Ved formanden. 

 

 
                                      En glad dreng med gimmere fra Ny Boel. 
 
Det er godt, at der findes gummistøvler, fårene må dog klare sig uden.  Alt den regn vi har 
fået, har til gengæld givet en masse græs, som fårene nyder godt af. 
Der har igen været eksport af Suffolk, denne gang til Estland. 100 stk. i alt, 4 væddere og 
96 gimmere. Det var især brugs dyr og ikke fine avlsdyr importøren ønskede, så kravene 
var at alle bare skulle være sunde og raske. Alle medlemmer af foreningen fik tilbuddet, 7 
avlere solgte. Eksporten gik nemmere denne gang, da vi valgte, at få Jørn Uhre (som er 
kendt med at eksportere kvæg) til at stå for det. Vi havde et tilfredsstillende samarbejde, 
som lettede os fra en del af arbejdet med eksporten. 
Det er bemærkelsesværdigt, at det skal være så besværligt, at afsætte får, hvorfor er der 
så mange regler? 
Der er forespørgsel om køb af avls væddere fra Sverige. De ønsker væddere af topkvalitet 
og de er villige til, at betale prisen. Er der nogen som har emner vil vi i foreningen samle 
beskrivelserne og videregive dem til køber. Der skal være billede af vædderen og 
oplysninger om afstamning, så køber kan vælge hvilke dyr han ønsker (ligesom vi gjorde 
til Finland). 
Ved eksporten til Estland var vi ved at komme i klemme med mangel på gentest. Det er 
noget, vi skal have strammet op på, kun væddere der er gentestet ARR – ARR er egnet til 
brug i avlsbesætninger. Måske ændrer det sig hvis vi i Danmark bliver gjort scrapie fri, 
men det vides ikke endnu, så lad være med at tage chancen. 
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Jeg glæder mig meget til Suffolk dagen hos Asger Jacobsen den 22. september. Det er et 
spændende sted med en stor besætning som drives professionelt. Vi er også inviteret til at 
besøge Asgers bror Erik, der har 350 moderdyr til slagteproduktion, han bruger krydsning 
af Suffolk, Texel, Zwartbless og gotlændere. 
Asger har ca. 200 moderfår, 50 Suffolk og Texel og øvrige krydsning mellem Suffolk, Texel 
og Gotlændere. Begge besætninger har fokus på at producere gode slagtelam og dyr med 
gode produktionsegenskaber.  
Harald Jepsen vil være med til at vurdere dyrene på Suffolk dagen. 
Der har ikke været Suffolk på landsskuet i år af forskellige grunde, det må vi gøre noget 
ved til næste år. Det er dog glædeligt, at Holger Ettrup, på Løgstør dyrskue, fik skuets 
bedste vædder. En vædder på 1½ år efter inseminering, tillykke med det.  
Har I resultater og billeder fra dyrskuer, så send dem til Jens Lauesen. 
Vi ses hos Asger og Erik den 22. september, 
Hilsen Jens Østergård. 
 
 

Suffolkdag d. 22. september 2012. 
Sæt kryds i kalenderen og kom til Suffolkdag d. 22. september. I år går turen til 
Sønderjylland. 
Vi skal se Asger og Erik Jacobsens besætninger. Sdr.Tværvej 5, Ørsted, 6560 
Sommersted. Tilmelding til Asger på tlf.: 30 69 74 14. Senest 5. september. 
Program for dagen: Ankomst kl. 12 med medbragt mad. Asger er vært med en øl eller 
vand til maden.  
Vi ser på Asgers dyr. Huldvurdering ved Anne og Asger. Der er en præmie til bedste 
bedømmelse. 
Præsentation af ”Aktive avlsvæddere” ved Jens Lauesen. Erfaringer med Eksport ved Lars 
Elgaard. 
Inseminering ved Anne Nymand. Slagtelams produktion ved Erik. Til aften griller vi. Der 
opkræves et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med Grilning 100.kr. Drikkelse 
kan købes hos Asger. Anne viser fotos af Suffolk i DK.  
 

 
Reminder til Medlemmer. 

Husk du er meget velkommen til at bruge hjemmesiden for salg af avlsdyr eller salg af 
staldinventar. Det er bare at sende brev eller mail til Jens Lauesen.   

 
Ordinær Generalforsamling 10. nov. 2012 

 
I forbindelse med Fagmøde på Bygholm landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens, er 
der den årlige generalforsamling i raceforeningen Dansk Suffolk. Generalforsamlingen 
starter ca. kl. 13:30 lige efter fagmødet. Kom og gør din indflydelse gældende. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt/mail til Dansk 
Suffolks formand senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
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4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse og suppleant. 
6. Valg af revisor. 
7. Fastsættelse af næste års kontingent. 
8. Eventuelt. 

På valg Conny Lauesen  
 
MVH: 
Bestyrelsen 
 
 

Eksport til Litauen 

Nu vil jeg skrive lidt om eksporten til Litauen, det startede med henvendelsen til alle 
medlemmer af Dansk Suffolk i det tidligere nyhedsbrev. 
Der var 7 avler som henvendte sig med dyr til eksport, dog kunne vi ikke komme op på det 
antal, som han ønskede. Han ville gerne have 200 hundyr, altså lam fra 2012 eller 2011 
og det skulle være produktionsdyr. Dette var en udfordring, så der var en del mail frem og 
tilbage vedr. antal. Der blev fundet 100 hundyr og så ville han have 4 grønne vædderlam, 
alt dette lykkes også. 
Da alt vedr. dyrene var på plads, så startede alt det sjove. I Litauen tror man kan bare 
komme med en lastbil, læs dyrene og køre igen tilbage til Litauen, det kan man IKKE. Alt 
dette vedr. transport var lige ved at bremse det hele, han var ikke klar over at der skulle 
dokumenteres fra hver enkelt avler, med scrapie status, dyrenr, sundhedsdokument osv. 
Men blev overbevidst til sidst, der stod vi med 100 dyr nu og de skulle af sted til Litauen. 
I samråd med Jens Østergård tog vi en hurtig beslutning, vi skulle finde en som var vant til 
at eksportere levende dyr. Vi fandt Jørn Uhre som ugentlig laver eksport af kreatur til de 
baltiske lande. Jørn påtog sig opgaven og begyndt at mail med vores mand fra Litauen, de 
blev enig om pris osv. Nu manglende vi bare de danske myndigheder, puha det var op af 
bakke, der var især en kvindelig dyrlæge som satte helt urimelige krav. Der har Jens 
Østergård brugt mange timer i telefon for at overbevise hende omkring hvordan det 
forholder sig, alt dette lykkes også til vores fordel, tak for det hr. formand Jens Østergård.  
Jørn Uhre skrev eller ringede til alle dem som skulle af med dyr, da pengene var kommet 
fra Litauen. Dyrene skulle af sted fra Skærbæk eksportstald den 30. maj. Dyrene skulle 
være der kl. 12.00, de blev synet af dyrlæge ingen anmærkninger, der var et problem, det 
var logbogen fra chaufføren, idet transporten stod importøren selv for. Det lykkes at få 
lavet en ruteplan og dyrene kunne sendes af sted til deres nye ejer i Litauen. Alle dyr kom 
frem i en god kondition. 

Jeg har efterfølgende mailet lidt med køberen, han takkede meget for at, der stadigvæk 
var ærlige sælger og avler i Europa, han er blevet snydt af andre lande/mennesker. Han vil 
vende tilbage når han vi have flere dyr. 
Vi kan kun være tilfredse med at der er så stor efterspørgsel af Suffolk dyr, og ikke mindst 
vi har et godt ry ude i Europa. Så når vi står sammen i vores lille forening kan vi godt lave 
en stor succeshistorie. 
Så endnu en tak til jer alle sammen, for det her, er sammenhold med et formål. Succes for 
Dansk Suffolk. 
Lars Elgaard 
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Lammeculotte m. mos. 
 

 

Ingredienser 

1 stor lammeculotte 
Salt, peber 
2 store bagekartofler 
1 tsk smør 
Lidt mælk 
En god håndfuld spinat 
2-3 myntekviste 
 
 
Suffolks i Danmark 
 
Mit navn er Bas van der Kolk og jeg bor sammen med min kone og to børn mellem Viborg 
og Hobro. 
Vi har en kvæggård med 130 årskøer og derudover har vi Suffolk får. 
I 2004 kom vi fra Holland til Danmark og arbejdede på en gård i knap to år. 
Derefter har vi købt vores egen kvæggård og de første Suffolk. 
Da der ikke findes et smukkere får end Suffolk og med gode egenskaber (tilvækst, 
slagtekrop og nem at arbejde med ) SKULLE det være Suffolk!  
Mine første Suffolk får har jeg købt i Holland (fra besætningen Specop) da jeg ville have 
nogle hele nye blodlinjer. 
 
De første får jeg købte var drægtige og fik nogle gode lam, alle gimmerlam, så der var den 
første udvidelse.!. 
 
Året efter har jeg fået insemineret 4 får med en Engelsk vædder (Ortum Supersire 05). 
3 får var drægtige og de fik 4 vædderlam, dem fik jeg solgt til nogle krysningsavlere. 
Sidste år har jeg importeret en vædder fra Specop (Drinkstone Knock Out- den stammer 
oprindeligt fra Skotland). Jeg har beholdt 7 gimmerlam efter ham. 
 
I år løber Drinkstone Knock Out de ældre får en gang til og gimmerlammene efter ham 
bliver først løbet til næste år. 
Jeg har solgt min avlsvædder til Norge sammen med 2 vædderlam til efteråret, så til 
næste år har jeg bestilt en ny vædder fra Specop (Bently-oprindeligt indkøbt i England) 
Min mening er, at hvis man har gode dyr efter god afstamning så er det ikke svært at for 
solgt dyrene til en god pris. 
I er altid velkommen til at komme forbi og kigge på de smukke Suffolk!! 
 
Bas van der kolk.  

Tilberedning 
Rids fedtet på culotten, gnid den med salt og 
steg i ovnen ved 200° C i ca. 40 min.  
Skræl kartoflerne, skær i mindre stykker og kog i 
usaltet vand i ca. 20 min.  
Mos og rør smør og lidt mælk i.  
Hak spinat og mynte, rør i det i mosen og smag 
til. Hold mosen varm.  
Skær kødet i skiver og servér med mos. 
 
 


