Marts 2021

Fåre og Gede sæsonnyhedsbrev
Gødningsprøver

Er du ny på maillisten?

Læmmesæsonen er ved at starte for nogle, og ovre for andre. Før I
binder jeres dyr ud, er det en rigtig god idé at få taget gødningsprøver
for at tjekke ormestatus hos jeres dyr. Orm kan betyde nedsat
tilvækst, dårlig trivsel og i værste fald (men ikke unormalt) døde dyr.

Vi får heldigvis ofte pnye besætninger
tilknyttet vores Fåre og Gede
sæsonnyhedsbrev. Er du en af dem, og
vil du gerne have tilsendt nogle af de
sidste års nyhedsbreve med praktiske
tips og tricks, så send en mail til
ak@kvaegmidt.dk og skriv eventuelt
hvad du er interesseret i at vide mere
om. Så får du tilsendt de relevante
nyhedsbreve.

Vi anbefaler at I tager 4 prøver af jeres voksne dyr (og eventuelt 4 af
jeres lam). Udtag prøverne i en ren handske, ved at tage handsken på,
smøre noget gel på fingeren og forsigtigt udtage afføringen direkte fra
endetarmen. Alternativt kan I gå ud om morgenen mens dyrene stadig
ligger ned. Når de rejer sig op, så vil de ofte afsætte gødning, og dér
kan I så opsamle afføringen (4 gram er nok).
Skriv dyrenummer på posen/handsken!
Kom ind med prøverne til os. Når de er analyseret, giver vi et kald, og
så kan vi sammen tage en snak om hvorvidt behandling er nødvendigt
(vi skal nemlig se jeres dyr, førend vi kan udskrive ormemiddel).
**NYT** Opfølgende gødningsprøver **NYT**

Vi oplever desværre manglende virkning overfor de mest gængse
produkter. Derfor vil vi som noget nyt tilbyde at lave opfølgende
gødningsprøver til ½ pris. Kriterierne for dette, er at gødningsprøverne
skal tages imellem 3.-4. uge efter behandling. Tag en snak med os om
hvorvidt dette kunne være aktuelt for lige præcis din besætning.

Kid med entropion af øverste øjenlåg. Rettet efter få ganges udadkrægning.
Der ses skader på hornhinden

Indadvendt øjenlåg
Hvert år får vi henvendelse fra ejere
med lam/kid med ”øjenbetændelse”.
Dette er tildeles rigtigt, men
øjenbetændelses stammer meget ofte
fra en arvelig lidelse der hedder
”entropion” – eller ”indadvendt
øjenlåg”.
Øjenlåget krænger indad, og irriterer
derved hornhinden med betændelse til
følge. For at redde øjet, er det vigtigt at
reagere hurtigt! Så snart tilstanden
opdages (øjet løber i vand, eller dyret
klør sig i øjet med bagbenet), skal
øjenlåget krænges udad/tilbage til
normal position 2-5*dagligt. Hvis dette
ikke er nok, kontakt da os.
Lidelsen er arvelig, og vi anbefaler
derfor at disse dyr ikke bruges i
avlsarbejdet. Når I bestiller øremærker,
bestil da et par mærker i en anden
farve, så I altid har et liggende som kan
sættes i, for at indikere at dyret skal
slagtes.
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Velfærdskontrol: Marts - juni 2021
Fra marts til juni vil Fødevarestyrelsen komme rundt på kontrol i udvalgte besætninger. Det har været
vores intention, at vores næste fyraftensmøde skulle oplyse om dette, men grundet Corona-situationen
bliver det til denne reminder i stedet. Fødevarestyrelsen skriver således på deres hjemmeside:
”Formålet med kampagnen er at afdække, om fårebesætninger holdes dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, både i
forhold til lovgivningen, men også i forhold til 4 specifikke dyrebaserede velfærdsindikatorer: fodring, halthed,
renhed og utøj.
Desuden kontrolleres, om det årlige dyrelægetilsyn i erhvervsmæssige dyrehold efterkommes og, at alle
fårebesætninger fører et besætningsregister.
Formålet med kampagnen er også at se, om der er sammenhæng mellem vurderingen af de dyrebaserede
velfærdsindikatorer og overholdelse af lovgivningen.”

Der kan på nedenstående link, læses om en lignende kontrolkampagne der blev gennemført i 2017:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Vejl
edninger/Vejledning%20om%20velf%C3%A6rdskontrol%20i%20bes%C3%A6tninger%20med%20f%C3%A5r%2
0og%20geder_maj_2017_1.pdf

Når I, i ovenstående link, læser om ”årligt dyrlægetilsyn og erhvervsmæssigt dyrehold”, er der som
beskrevet ikke en klar definition af dette. Men som tommelfingerregel kan de fleste argumentere for, ikke
at have en betydelig indkomst, hvis der er færre end 10 moderdyr med lam på besætningen jf.:
”Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Kapitel 4, Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold”.

Uforpligtigende snak
Du er Altid velkommen til at ringe
omkring sparring til dit
fåre/gedehold. Hvad enten det drejer
sig om et konkret problem eller en
mere generel snak, så giv os et kald
og sammen kan vi forhåbentligt finde
en løsning 
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