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Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 10. juni 
2003, jf. alm. del – bilag 1135, anmodet om min besvarelse af følgende spørgsmål: 
 
 
Spørgsmål nr. 340: 
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27. maj 2003 fra Økologisk Landsfor-
ening vedrørende høring om strategi for bevarelse af Husdyrgenetiske Ressourcer, jf. 
alm. del – bilag 1105.” 
 
Svar: 

./. Til besvarelse af dette spørgsmål vedlægger jeg mit svar af d.d. til Økologisk 
Landsforening. 
 
 
 

Mariann Fischer Boel 
 

 /Cammy Wong 
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Formand Knud Erik Sørensen 
Økologisk Landsforening 
Frederiksgade 72 
8000 Århus N  

Den 24. Juni 2003 
J.nr.: 2002-4214-0006 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kære Knud Erik Sørensen 
 
Tak for Deres brev af 27. maj 2003 og for Økologisk Landsforenings interesse i beva-
ring af de husdyrgenetiske ressourcer. 
 
Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer 
udsendte i februar 2003 en rapport om ”Strategi for bevarelse af husdyrgenetiske res-
sourcer”. Rapporten blev efterfølgende sendt i høring i en bred kreds af interessenter, 
navnlig modtagere af dyreenhedstilskud, nuværende som tidligere. 
 
Der blev under høringen afgivet bemærkninger til strategirapporten, herunder til rappor-
tens anbefalinger omkring anvendelse af de afsatte midler og inddragelse af avlere og 
avlerforeninger i genbevaringsarbejdet. 
 
På baggrund af de indkomne høringssvar har Fødevareministeriet igangsat et arbejde 
med at tilrettelægge det fremtidige genbevaringsarbejde. Der skal for fremtiden både 
arbejdes med levende bevaring, og cryokonservering vil være en ekstra sikkerhed for, at 
generne ikke går tabt. 
 
Endvidere skal der nedsættes et nyt genressourceudvalg, hvor der bliver tale om en bre-
dere sammensætning af avlerinteresser, således at vi på denne måde dels kan drage nyt-
te af den viden og ekspertise, der findes blandt private avlere, og dels skabe adgang for 
øget avlerindflydelse i genbevaringssammenhæng. Det er i denne forbindelse efter min 
opfattelse vigtigt, at avlere inden for de respektive dyrearter tager et reelt ansvar for 
avlsarbejdet, navnlig med hensyn til registrering af dyrenes afstamning, således at ar-
bejdet med bevaring af de husdyrgenetiske ressourcer kan foregå på den mest optimale 
måde. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Mariann Fischer Boel 


