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NYT FRA FORMANDEN
Kontingentet for 2017 er 80 kr. for voksne og 40 kr. for
ungdomsmedlemmer.
For år 2018 er kontingentet 100 kr. for voksne.
Hvis der er en ægtefælle eller sammen-boende er kontingentet 150 kr.
for begge.
For unge under 18 år er det 50 kr. årligt.
Vedtaget på generalforsamlingen den 27-1 2017, Ahlefeldtsgade- 5900
Rudkøbing.
Kontingentet kan indbetales på konto nr. 2041-8271705442
i Nordea, Husk at oplyse navn, og hvad der betales for.
Vi håber, I er kommet godt igang med at ruge æg ud, og at
fugleinfluenzaen er overstået.
Ib.

UDMÆRKELSE:
Et af vores medlemmer har modtaget udmærkelse fra Danmarks
Fjerkræforening for Raceavl:
Bjarne V. Pedetersen modtog Sølvnålen for hans mangeårige interesse
og arbejde for Fjerkræsagen.
TILLYKKE TIL BJARNE

Fællesindkøb-Langeland.
Foder fra Meldgård.
Vi har mulighed for at bestille et stort udvalg i foder for vores
medlemmer - både til duer, høns, gæs, ænder, kalkuner og frø til fugle,
vakler, m.m.
Hele majs og knækket majs, skaller og trækul.
Har i særlige ønsker så ring til os,
Ib: 29784098 eller Kirsten: 50915336
så kan vi bestille det hjem.
Det samme gælder, når I skal hente jeres foder, ring først og hør om vi
er hjemme.
Der kan bestilles flere slags duefoder og f.eks til de helt små dværghøns
kan anbefales SHOW-1-2-3-4, det betyder startfoder, voksefoder,
vedligeholdelsesfoder og så til æglægning.
Til større dværghøns kyllinger og kyllinger fra store høns, er der mel,
startfoder granuleret- voksepiller. Der kan anbefales at bruge
Farm 2 til de store hønse racer. Der findes forskellige Gramix
blandinger til både høns og duer.
Ib.

SEKS GODE GRUNDE TIL AT HOLDE HØNS.
1. Friske æg hver dag – formindsker forbruget af emballage/æggebakker
Med blot 4 - 5 høns kan du få friske æg hver morgen. Afhængigt af race
kan en høne under optimale forhold lægge 150-300 æg årligt. Hønen
lægger flest æg, når den er mellem et halvt og halvandet år gammel,
herefter falder antallet gradvist.
2. Super hønsemøg til haven komposteret sammen med haveaffald
Hønsemøg er super god gødning til haven. Hønsemøget skal dog helst
ikke være for frisk, da det så kan skade planterne. Lad det ligge mindst 3
måneder inden brug og komposter det gerne sammen med haveaffald i
en dertil egnet kompostbeholder, hvortil skadedyr ikke har adgang. Brug
ikke hønsemøg direkte mellem grøntsager, der skal spises friske. Grav
helst komposten/gødningen ned i jorden tidligt på foråret. Affald fra
hønsehuset kan ikke afleveres på Genbrugspladsen, men kommes i
dagrenovationen til forbrænding.
3. Slip af med køkken- og haveaffald til gavn for miljøet
Høns er praktisk taget altædende, og du kan give dem både
køkkenaffald, som fx kogte og rå grøntsager, samt nedfaldsæbler, ukrudt
og græsafklip, og på den måde omsætter du faktisk dit skrald til æg og
kød. Husk dog, at hønsene også have tilskud af korn hver dag.
4. Høns som snegledræber i stedet for kemikalier
Hvis du kæmper med dræbersnegle i haven, er høns også en god idé. De
æder særligt de små snegle.

5. Spis bedre hønsekød
Du kan naturligvis også spise dine høns, og hobbyhøns er angiveligt ofte
mere velsmagende end meget af det kylling, du kan købe i butikkerne
pga. hønsenes ekstra opvæksttid, det mere alsidige foder og de færre
stresspåvirkninger. Det er bedst at slagte dine høns, når de er mellem 2
måneder og 2 år gamle.
6. Høns er hyggelige kæledyr
Høns kan blive ret tamme og kan være gode og sjove kæledyr for børn og
andre dyreglade sjæle. Men husk ikke at knytte dig for tæt til hønsene,
hvis du planlægger at slagte dem. Mange oplever, at det virker
beroligende, at have de klukkende høns gående rundt. Nogle lader deres
høns gå frit omkring i haven om dagen. Gør du det, så husk indhegning
om grunden, så de ikke løber væk. Alt efter din og dine naboers
lydfølsomhed, kan det også være meget stemningsfuldt med en hane, der
galer solen op. Du kan ”slukke” for det meget tidlige hanegal ved at lave
hønsehuset lystæt, så galer hanen først, når du åbner for hønsehuset.

Åbningstider på genbrugspladserne i kommunen.
Lejbølle Genbrugsplads
Tirsdag, Torsdag, Lørdag : 10.00-16.00
Rudkøbing Genbrugsplads
Mandag – Fredag : 10.00-18.00
Lørdag - Søndag : 10.00-16.00
Helsned Genbrugsplads
Tirsdag, Torsdag, Lørdag : 10.00 – 16.00
Genbrugspladserne holder lukket 24. 25. 26. december samt 31. december og 1. januar

Indespærring af høns uden effekt på fugleinfluenza.
Det er desværre en gængs opfattelse i Danmark at hvis bare høns er spærret inde
uden adgang til det fri eller under tag, så kan de ikke få fugleinfluenza. Det er
langt fra tilfældet!
Hvis man bare kigger på tallene for Europa, så er der faktisk langt større risiko for
fugleinfluenza i fjerkræ, når de er indendørs end fritgående. Der har nemlig været
klart flest udbrud i Europa i indendørs besætninger i forhold til fritgående
udendørs! Tallene taler for sig selv, selv om høns er indendørs, så kan de sagtens
få fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen i Danmark giver et helt klart indtryk i deres
kommunikation at bare høns er under tag, så er alt godt. De fremhæver udbrud er
sket i hobbybesætninger, senest i deres pressemeddelelse fra 6/2 hvor de omtaler et
udbrud i en hobbybesætning i Sverige, men udelader totalt at majoriteten af udbrud
i Europa er sket i store intensive besætninger og omtaler slet ikke det seneste
udbrud i en tysk kalkunbesætning med 9600 fugle i en helt indelukket stald.
Der er en helt klar skævvridning af kommunikation fra Fødevarestyrelsen og det er
nok baggrunden for den forkerte opfattelse af, at bare høns er indendørs er alt
godt.
Situationen i Tyskland er helt anderledes, de har nemlig haft mange udbrud i store
intensive besætninger og ikke ret mange i hobbybesætninger. Der er
myndighederne klar over, at der også kommer smitte ind til fjerkræ der er
indendørs og er langt mere opmærksomme på de menneskelige smitteveje. De
mange udbrud i indelukkede besætninger i Tyskland har også medført at flere
forskere, ornitologer og naturbeskyttelsesorganisationer er begyndt at stille
spørgsmålstegn ved hvad det gavner at spærre fjerkræ inde. Meget tyder på at det
er nyttesløst, udelukkende er symbolpolitik for at demonstrere handlekraft. Den
debat er ikke-eksisterende i Danmark, godt bakket op af Fødevarestyrelsens
misvisende kommunikation.
Fra et længerevarende forskningsprojekt fra området omkring Bodensøen mellem
Tyskland, Schweiz og Østrig, Constanza-projektet, hvor 12 særlige fjerkrægårde
omkring Bodensøen blev nøje overvåget i et halvt år var konklusionen klar:„Zwischen wildlebenden Enten und gehaltenen Hühnern, Enten und anderem
Hausgeflügel gibt es kaum direkte Kontakte.“ Mellem vildtlevende ænder og høns
ænder og andre fugle i fangenskab er der så godt som ingen direkte kontakt.
„Die Forschenden schliessen aus ihren Daten, dass eine Einschleppung der
Vogelgrippe durch direkte Kontakte von Wildvögeln und Hausgeflügel eher selten
sein muss.“ Forskerne udleder af deres data, at en overførsel af
fugleinfluenzasmitte ved direkte kontakt fra vildfugle til tamfugle ekstremt sjældent
sker.

James Adelman, PhD, professor of disease ecology fra Iowa State University har
lavet en helt ny undersøgelse der viser at besætninger med fjerkræ ikke er
attraktive for vilde svømmefugle. Han har gennemført en større undersøgelse i
forbindelse med udbrud af
fugleinfluenza i USA i 2015 og fandt ikke noget bevis eller indikation på at virus
blev overført via fugle eller små pattedyr som rotter og mus. Tværtimod betragter
han det som sandsynligt, at det er mennesker der overfører smitte og peger på
biosikkerhed som det vigtigste. At undgå at overføre smitte til dyrene.
"Poultry farms are not actually very good habitats for wild waterfowl," said
Adelman, who recently completed a study, not yet published, of small birds and
small animals and their ability to transmit avian flu." The thinking was that maybe
it was these small birds and critters
carrying the disease onto farms in 2015," said Adelman. "But we found no
evidence of the viruses in these animals. "That means, Adelman said, its likely
humans are the "smoking gun," and why biosecurity—preventing pathogens from
get into a flock of poultry—should be
the focus of any outfit's avian flu prevention plan.
Fødevarestyrelsen bør, ligesom de tyske myndigheder, lære af det her. Lad nu være
med at fokusere udelukkende på om hønsene er indendørs eller under tag. Langt,
langt vigtigere er det at fokusere på hvor smitten reelt kommer fra og undgå at
slæbe smitte hjem til dyrene.
Brug kræfterne på at informere om at forhindre smitte i at komme ind til dyrene!.
I dele af Tyskland er der også blevet lempet på reglerne i nogle områder. Det drejer
sig om områder der ikke er i umiddelbar nærhed af vand, områder hvor der ikke er
stor tæthed af fjerkræbesætninger og områder hvor der ikke er fundet H5N8. Her
har de ophævet kravet om indespærring af fjerkræ og igen tilladt at fjerkræ er
fritgående. Ligeledes forventer England om kort tid at indføre lavrisiko områder,
hvor fjerkræ må være fritgående. Det samme kunne sagtens ske mange steder i
Danmark, f.eks ville det være oplagt i store dele af Vestjylland, hvor der ikke er
fundet noget H5N8, og det var nøjagtig samme situation
under udbruddet af H5N1 i 2006. Der blev heller ikke fundet noget fugleinfluenza i
den vestlige del af Jylland og her kunne der fint tillades fritgående fjerkræ med
samme begrundelse som bruges i Tyskland og England.
Fra Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del Bilag 254
Offentligt

Mit navn er Kim Thorsing, 54 er gift med Majbrit.
Er blevet opfordret til at skrive nogle ord om, hvordan jeg kom igang
med høns.
Det hele startede da jeg blev rigtig meget syg i mit højre ben, som til sidst
blev amputeret lige over knæet. Lige pludselig kunne jeg ikke dyrke den
hobby jeg havde, så jeg måtte finde på en anden hobby. Da jeg ville
gerne have høns i lang tid i forvejen inden jeg blev syg, faldt valget
selvfølgelig på dem. Næste skridt blev at jeg finde ud af hvilken "Race"
skulle det så være. Gik igang med at læse på nettet og i en masse bøger,
sågar bestilte bøger hjem fra udlandet.
Meldte mig ind i Langeland´s RaceFjerkræKlub, hvor jeg var så heldig
at kunne komme med til en "Hønsedag". Var også ude og kigge på vores
egen udstilling her på Langeland samt til Landsudstillingen i Herning.
På hønsedagen 2014 faldt hammeren oven i hovedet på mig da jeg så
den mest pragtfulde hane og hvilken farve og størrelse han havde, der
var jeg godt nok solgt.
Fandt ud af hvem som havde ham og fik aftalt, at jeg kunne købe
rugeæg af opdrætteren. Som en selvfølge blev jeg også medlem af
Speciel klubben for New Hampshire. Der har jeg også virkelig fået
meget hjælp fra.
Købte 30 æg og jeg udrugede dem selv, resultatet blev at jeg ikke fik så
mange kyllinger ud af det, 4 kyllinger ialt, 2 haner og 2 høner. Fandt ud
af at min udruger ikke var den bedste og heldigvis var der en i klubben
som havde en gammel træruger til salg. Samtidig med udrugningen
skulle jeg også igang med bygningen af hønsehuset. Vi havde en
træhytte på 9 m2 bagerst i haven som stod uudnyttet hen og den tog jeg
som hønsehus under lidt protest fra konen. Den blev delt op i to og med
hver sin hønsegård på 25 m2, hvor der var lagt voliere net over så de
kunne gå i fred for alle de rovfugle vi har hernede. Hytten og gårdene
blev færdige til tiden, da kyllinger var store nok til at kunne komme
udenfor.
På landsudstillingen i 2015 kom der selvfølgelig 6 høner til mig som jeg
havde bestil. De skulle afhentes udenfor, de kom fra en avler på Lolland.
Købte også en hane fra en lokal avler her på øen.
Se skulle der jo gerne være et hus til dem også, så jeg "lånte" lidt af
konens køkkenhave og nu er hele køkkenhaven inddraget til høns. De

huse jeg bygger er lidt specielle, da jeg har meget svært ved at skulle
skovle og feje, så i de huse jeg laver er gulvplanet oppe i 1 meters højde.
Selve husene er 122 cm x 240 cm. På et af billederne kan man se det
sidste hønsehus, som er bygget her på matriklen. De er lavet sådan at
man kan flytte rundt med dem. Der er billeder på www.raptorz.dk. Hvis
man skulle være interesseret i, hvordan de er bygget.

Nu er jeg kommet se langt med avlen, at jeg har 3 stammer og så kom
fugleinfluenzanen! Se nu har jeg problemer med at få plads til de nye
kyllinger da mit hønsehold er baseret på at de skal kunne gå i det fri. Så
må man bare igang igen med at udbygge grunden med nogle flere huse
og for husfreden skyld må det nok blive nede bagerst i haven.
Det med at arbejde med træ er overhovedet ikke noget jeg har lavet
meget af så der var ogåe en masse som skulle læres og det er kommet
sådan lidt efter lidt at jeg nu laver husene. Når jeg har taget dem i brug
og opdagede nogle fejl ved dem, er de blevet forbedret til det næste hus.
Den største fejl er, at jeg ikke brugte de rigtige materialer. Brugte nemlig
obs-plader, og selvom de blev godt og grundig malet, blev der store fugt
problemer inde i huse. Det var så de lære-penge, men det blev skilt ad og
der kom de rigtige plader på, og der blev rettet andre fejl, samt at der
blev lavet et vindfang udenfor indgangshullet.
Kim Thorsing

Referat fra møder med fødevarestyrelsen.
Dyrlæge Carsten fra fødevarestyrelsen sagde at det drejer sig om sundhed.
Hans job i fødevarestyrelsen er at forske i forskellige sygdomme for eksempel
svinepest, mund- og klovsyge og nu er det fugleinfluenza. Det har han gjort i
mange år. Nu er de igang med at finde en løsning med medicin eller andet.
Sygdommen i Danmark er type H5N8, i Kina er det type H5N9 og det kan
smitte til mennesker.
Landet har mistet på nuværende tidspunkt 200-300 mill.kr.
Dyrlægen snakkede om at der kunne laves en bekendtgørelse.
Vi kan ikke gøre noget i hovedbestyrelsen for at ophæve nogen regler,
eller gøre noget så vores fjerkræ kan komme ud i det fri.
Men han var glad for at møde os, og få nye impulser og ville tage
tingene med hjem, og arbejde videre på det.
Gæs og ænder fik lov til at gå ude, da de regnede med at de fleste blev slagtet til jul,
men kan godt se at vi har en hel del avlsdyr gående.
Vi spurgte om det snart blev ophævet, men det var der ikke tegn til på nuværende
tidspunkt.
Der er nu 40 lande der har fugleinfluenza. Det sidste nye er at der i
Frankrig skulle aflives over 3 mill. stk. fjerkræ. Tilfældet i Nordsjælland der blev alt fjerkræet aflivet. Det der overrasker mig er, at ænder og gæs
er smittet, og vores tamme svømmefugle, og måske kan det også ramme
duerne.
Mødet i Aunslev forsamlingshus den 18 februar med dyrlæge Bente også
fra fødevarestyrelsen.
Bente har også arbejdet i mange år i F.V.S.
Nu er der stadig undersøgelser igang, når sygdommen starter bliver fjerkræet
svage og mister drikke- og ædelysten. Kammen på hønsene bliver blå og de
vender hovedet om mod ryggen når de er smittet, og så dør de.
Kalkuner er let modtagelige, duerne er mere resistentew over for denne type
H5N8, gæs og ænder er heller ikke så sårbare.
Vi skal stadig fodre og vande under tag. Sygdommen kan hurtigt ændre sig, så er
det ny forskning. Det kan vende tilbage ige , måske næste år. Sidst var den
10 november 2006.
Der er indtil nu fundet 265 døde fugle, 70 er smittet.
F.V.S. ønsker stadig at man indsender døde fugle, der er lavet en app,
så man kan indsende, hvis man finder døde fugle. Den sidste er en

musvåge. Alt kan indsendes på Vildtfugle data base. Hvis sygdommen
går i en besætning, bliver alle aflivet, også selv om det er bevaringsværdige racer, men måske kan det ændres. På Nordsjælland ønskede
ejeren selv, at alle dyr blev aflivet. Maribo frilands museum havde
1,4 landhøns og 4 danske gråbroged gæs.
F.V.S. laver en sikkerhedszone, hvis de mener det er nødvendigt.
Der kan komme forbud mod jagt, da det er gået i vildt-fuglene.
Der er ingen undskyldninger, hvis det går galt og F.V.S kommer,
og tingene ikke er i orden, så kan det gå galt.
Der holdes rutinemæssig overvågning af tam fjerkræet, F.V.S. vil gerne have input
fra os hobby avlere og tættere samarbejde Vi kan sende det på deres
hjemmeside.
Vi har fået ros, for at vi har overholdt reglerne og samarbejdet. Man skal nok
tænke lidt anderledes, når man laver om eller bygger nyt til vores fjerkræ frem
over.
Sygdommen kan være anderledes i morgen, og måske kommer der
nye tiltag fra F.V.S.
Mit håb er at vi vil stå sammen og komme videre med vores hobby.
Brevduerne og raceduerne må luftes nu.
I store dele af England og Wales må fjerkræet nu komme ud.
Ved det sidste møde, på Sjælland, også med Bente sagde hun,
at de ikke mere fik så mange døde fugle mere, kun 2 stk. som ikke
var smittet.
Ib.

