
Referat af bestyrelsesmøde i Texelforeningen 

Lørdag, den 12, februar 2022, kl. 13 

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

Bente Østergaard 

Punkt 1 Siden sidst: 
 
Henning oplyser at Bente Østergaard er valgt som ny formand i Dansk 
Fåreavl. Dansk Fåreavl har flg. udvalg: 
Avlsudvalg: Henning Nielsen, Asger Markussen og Morten Jakobsen 
Udstillingsudvalg: Lars Linding, Brian Lundgaard, Henning Nielsen 
Sundhedsudvalg: Ole Selmer, Winnie Uldal, Bente Østergaard 
 
Dansk Fåreavl har haft møde med firmaet Ecokraft som arbejder i at 
fremstille gødning ud af fåreuld. Ecokraft arbejder videre med ideen og 
forhåbentlig kan der præsenteres noget konkret for fårefolket i løbet af 
foråret.  
Lisa Hein ophører i sin ansættelse hos SEGES pr. 1/5 2022, det er ikke 
afklaret hvem der overtager opgaverne med indberetning af fåredata. 
Henning tager kontakt til SEGES for at høre om det muligt at det kan 
fremgå af stamtavlerne hvorvidt der er tale om blå eller hvid Texel.  
 
Der er lavet ændringer på Landskuepladsen således at der nu kan være 
racestande der hvor de enkelte racer er opstaldet. 
 
Henning kontakter Harald Jepsen med henblik på at arrangere et 
dommerkursus. Der kommer i løbet af få år til at mangle dommere, så vi 
må gøre en indsats for at få et nyt hold i gang. Jaco vil gerne være med 
som dommerelev på de skuer hvor det kan lade sig gøre.  
 
Der er i januar og februar kåret 132 dyr.  
 
Henning udleverer liste over de dyrskuer der afholdes samt navne på 
dommere på de skuer hvor det allerede nu er afklaret. Datoer sættes ind i 
kalenderen på hjemmesiden og sendes rundt til medlemmerne med 
venlig opfordring om at deltage i skuerne. 
 
Dansk Fåreavl har i januar skrevet til landbrugsministeren for at få en 
afklaring på, hvorvidt man kan køre egne dyr til dyrskue uden om reglerne 
i transportforordningen – svar endnu ikke modtaget 
 

Punkt 2 Hjemmesiden 
 
Foreningens hjemmeside laves i Bricksite Classic som ikke længere 
opdateres. Vi afventer der kommer en opdateret udgave og vil så tage 
stilling til om den kan bruges eller vi skal finde på noget andet.  
 

Punkt 3 Typebeskrivelse 
 
Der er et par kosmetiske slåfejl i den typebeskrivelse der ligger på 
foreningens hjemmeside, disse rettes og ny udgave sættes på 
hjemmesiden. Typebeskrivelsen på Dansk Fåreavls hjemmeside erstattes 
med den opdaterede udgave. 



  

Punkt 4 Avlsmål 
 

Det seneste avlsmål for Texel lød således: Et får, der kan læmme uden 

hjælp og som 1 års får et lam og i hver af de følgende 5 år får 2 lam, der 4 

måneder gamle vejer 50 kg og ved slagtning klassificerer 15-3-3 efter EUROP 

skalaen. 
 
Stor diskussion om hvordan det fremtidige avlsmål skal udformes. 
Følgende elementer kom i spil: 
 

• Et får, der læmmer uden hjælp og som etårs får 1 lam og de 
efterfølgende år får 2 lam. 

• 1,9 lam pr. årsfår over 2 år. Lette læmninger og en 
lammedødelighed på max 5%.  

• 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 
 
– bestyrelsen arbejder videre og på næste bestyrelsesmøde nedskrives 
Avlsmål – Dansk Texel 2022   
 som skal præsenteres for medlemmerne på årets generalforsamling 
 

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. Henning 
kontakter Ole Selmer for at aftale det praktiske. Henning skal have fat i 
SEGES og vil i den forbindelse høre hvordan scanningstal vægtes ved 
indeksberegning. 
 

Punkt 6 Vædderafprøvning 
 
Stor diskussion om hvilken model der skal bruges, da den seneste 
afholdte individprøve ikke fik den store opbakning. Nyt koncept afprøves i 
år. Alle avlere kan, til bestyrelsen, indsende video af de 2 bedste 
vædderlam i besætningen ved 4 mdrs. alderen. Videoen indsendes 
senest 1. august 2022, sammen med stamtavle og vægt ved fødsel, 2 
mdr. og 4 mdr. Herefter udvælger bestyrelsen det antal vædderlam som 
skal tilbydes foreningens medlemmer. Evt. kan der blive tale om møde 
fysisk op med lammene på et vædderskue. Materiale udarbejdes hurtigst 
muligt (Jaco laver oplæg) og sættes på hjemmesiden og udsendes til 
medlemmerne.  
  

Punkt 7 Inseminering 



 
Import af sæd er en temmelig dyr foranstaltning og kan ejer ikke selv 
inseminere tilkommer udgifter til dyrlæge. Emnet tages op igen senere 
 

Punkt 8 Vædderkøb 
 
Der er behov for blodfornyelse – hvor skal vi kigge hen for at finde nye 
avlsvæddere. Vi skal være opmærksomme på karantænereglerne ved 
import. Efter en diskussion aftales det at Jaco vender blikket mod Holland 
og ser hvad der at få her. Når det er afklaret hvad der er til salg, sendes 
besked til medlemmerne.  
 

Punkt 9 Eventuelt 
 
Lars går i gang med planlægning af årets Texeltur. 
Der bevilges 1 ærespræmie til Landsskuet. 
Vores markedsføringsmateriale skal peppes op. Ballonernes tid er forbi. 
Vi prøver at lave kuglepenne i en ordentlig kvalitet, samt røde/hvide 
bolsjer. Vi har beachflag til at stille op ved racestanden. Lars sender 
infofolder til Bente så den kan blive rettet til.  
 

Punkt 10 Næste møde 
 
Søndag den 8. maj 2022, kl. 13.30 hos Morten Brøgger 
 

Referent: Bente Østergaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


