
 Referat af bestyrelsesmøde i Texelforeningen 

Søndag, den 8, maj 2022, kl. 13 

Deltagere: Henning Nielsen, Jaco Van der Molen, Lars Linding, Morten Brøgger, 

Bente Østergaard 

Punkt 1 Siden sidst: 
 
Avlsudvalget under Dansk Fåreavl mødes den 20/5, søger ny dialog med 
SEGES da der er kommet ny medarbejder, Anders Glasius, til at varetage 
arbejdet med fåreregistreringen. Vi har en del ønsker til SEGES, 
genotype skal fremgå på alle dyr på stamtavlen, farve skal gerne fremgå, 
vi ønsker Tal om får og geder og så ønsker vi generelt hurtigere 
ekspedition når vi henvender os.  Sundhedsudvalget under Dansk 
Fåreavl arbejder på at få klovsygetesten til at følge samme setup som 
den frivillige maedi ordning, samt offentliggørelse af besætningernes 
sundhedsstatus. Transportforordningen skal revideres i 2023 og her vil 
Dansk Fåreavl arbejde på at få indført en bagatelgrænse, så det bliver 
muligt for mindre besætninger at undgå den dyre transportautorisation. 
Dansk Fåreavl giver i 2022 ærespræmie til de dyrskuer hvor der udstilles 
får.  
 

Punkt 2 Avlsmål 
 
Nyt avlsmål formuleres således:  
 

• 1 lam pr. et års får og 1,9 lam pr. årsfår over to år.   

• Lette læmninger  

• Lammedødelighed max 5%.  

• Lam må ikke have indadvendte øjenlåg.  

• Lammene kan slagtes 4 måneder gamle med en slagtevægt på 25 
kg 

• Fårene har ingen defekter såsom skede, bør-eller 
endetarmsfremfald.  

• Vædderen skal have god bedækningslyst og være frugtbar.  

• Dyrene skal være rolige og omgængelige og have et udpræget 
flokinstinkt.  

• Alle dyr skal være genotype I* 
*Med virkning fra 1/1 2025 kåres kun dyr med genotype 1 

 
 

Punkt 3 Medlemsskab 
 
Vi har 2 typer medlemskab: 
Enkeltperson kr. 300,- pr. år.  
Husstandsmedlemsskab kr. 500,- pr. år – dækker 2 personer over 18 år i 
samme husstand  
 

Punkt 4 Jubilæum 
 
Foreningen har 30 års jubilæum den 13/2 2023 - dette fejres med en 
sammenkomst et sted i Midtjylland lørdag den 4/2 2023 kl. 18  - så sæt 



allerede nu et X i kalenderen. Mere information følger efter 

sommerferien.  
 

Punkt 5 Scanning  
 
Vi vurderer at scanning er et vigtigt element i avlsarbejdet. For at få flere 
besætninger til at scanne rygmuskel på lammene, vil der i 2022 blive 
tilbudt gratis scanning, der skal dog betales et beløb til kørsel.  
 
Der vil blive sendt mail rundt til alle medlemmer med flere informationer 
om tilmelding m.m.  
 

Punkt 6 Texeltur 
 
Lars arbejder på en tur til marked i Husum i august, vi skal besøge 
markedet den dag der sælges Texeldyr med M3 status.  
 
Morten arrangerer en tur i det midtjyske den 10/9 2022  
 
Når programmet for turene er klar, sendes invitation til medlemmerne 
 

Punkt 7 Deltagelse på årets dyrskuer 
 
På de skuer der udstilles Texel vil vi være til stede og reklamere for 
racen. Texelfolderen er opdateret og vi har fået lave reklamekuglepenne.  
Morten sørger for at opdatere pokalmapperne inden Landskuet.  
 

Punkt 8 Individprøve 
 
Ved tilmeldingsfristens udløb 1/5 var der ikke tilmeldt vædderlam – så det 
planlagte forløb for 2022 aflyses.  
 
I 2023 vil afprøvning blive gennemført ved indsættelse af 3 måneders lam 
på samme adresse, så der sikres ensartede vilkår under afprøvningen. 
Bestyrelsen laver beskrivelse af hvordan prøven skal foregå i 2023 og 
dette vil blive præsenteret på generalforsamlingen senere på året.  
 

Punkt 9 Eventuelt 
 
Det går lidt trægt med at få nogen til at skrive til Fortællerhjørnet – Lars 
har et par emner som han vil spørge.  
Der er flere der har fået forespørgsler om salg af dyr, positivt hvis der er 
flere der ønsker at holde får.  
Årets generalforsamling afholdes på Bygholm Landbrugsskole lørdag den 
29/10 2022, kl. 13 
 

Referent: Bente Østergaard 

 

 

 

 


