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Center for Bio-diversitet opfatter som tidlige nævnt dine initiativer for det fremtidige arbejde med 
bevaring af genressourcer i husdyr, som starten på en positiv udvikling. Vi forstår de forskellige 
referater fra mødet i Horsens sådan at antallet og sammensætningen af græsrodsrepræsentation 
i et nyt genresoourceudvalg ikke ligger helt fast, derfor vil vi benytte lejligheden til at foreslå et par 
mindre justeringer, som kan forebygge fremtidige konflikter.

1) En repræsentant for hver art
Fordelingen af repræsentanter i udkastet, hvor der tildeles en post til hest, kvæg, svin, får & geder 
samt en til høns, ænder, gæs, duer, kaniner, hunde og andre dyr, kunne være rimelig i en produk-
tionsmæssig landbrugs sammenhæng; men er meget skæv, når det gælder bevarelse af den 
levende kulturarv.
Avlere af kvæg og svin har ganske få avlere hvoraf en stor andel er avler begge arter, disse får 
2 repræsentanter; mens gruppen - høns, ænder, gæs, duer, kaniner, hunde og andre dyr - har 
langt flere avlere end alle de andre 4 grupper tilsammen, kun får en enkelt repræsentant til deling. 
Disse arter har nok interesser til fælles ligesom alle gammeldags racer har; men gruppen spænder 
også over så mange forskelligheder, at en repræsentant ikke vil kunne repræsentere hele flokken 
ligeligt.
Vi mener sammensætningen i demokratiets navn bør afspejle antallet af mennesker, der er en-
gagerede i bevarelsen af de forskellige dele af den levende kulturarv istedet for at afspejle ar-
ternes historiske produktionspotentiale, som nu er mindre relevant.
Nogle arter har måske så meget til fælles, at de kan samles om en fælles repræsentant, det kunne 
f.eks. være svin & kvæg, høns,ænder & gæs, samt får & geder; men skal fordelingen være rimelig 
må repræsentationen afspejle hvor mange mennesker, der er engageret, og det optimale vil være 
en repræsentant for hver art (ikke race) - i erkendelse af at hver arts avlere har sine interesser, 
traditioner og problemer.

2) En repræsentant for avlerkulturen
Biologisk mangfoldighed er meget mere end organiserede avlere og deres registrerede dyr, 
mange racer består af en basispopulation hos uorganiserede avlere og en lille stambogsført elite, 
der fungerer som racens galionsfigurerer, og som historisk har været afhængig af at hente indi-
vider fra basispopulationen ind i stambogen for at løse indavlsproblemer.

Sådan forholder det sig også idag, og f.eks. er der registreret ca. 40.000 heste, mens Danmarks 
statestik har undersøgt antallet og nået frem til ca. 190.000 heste.

Tilsvarende er der ca. 4000 medlemmer organiseret i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, 
men det samlede antal fjerkræavlere er mere end 10 gange større.

Disse uorganiserede avlere er avlerkulturens vækstlag hvorfra også kommende generationer af 
organiserede avlere skal rekruteres. Det er samtidig her det største potentiale for at øge kvaliteten 
af biologisk mangfoldighed her, fordi disse avlere under de rette omstændigheder vil være mo-
tiverede til at udskifte tilfældige krydsninger og kasserede industrihybrider med racerene dyr af 
klassiske gammeldags racer med eller unden stamtavle.

Den store uorganiserede avlergruppe kan ikke repræsenteres af de traditionelle raceforeninger 
fordi de har en forskellig holdning til deres dyr, og i mange tilfælde nærer en vis foragt for den 
anden gruppe. Derfor er det vigtigt at denne uorganiserede folkelige avlerkultur får en selvstændig 
repræsentant i et nyt genressourceudvalg.



Riokonventionen nævner intet om at den biologiske mangfoldighed skal være stambogsført. Den 
uorganiserede avlerkultur viderefører i langt højere grad en traditionel levevis og kultur end race-
foreningerne hvis kåringsregler har en stor del af ansvaret for at der er så få individer tilbage af de 
gamle racer og at indavlsgraden er så høj.

Konventionens forpligtigelse til at:
“respektere, beskytte og bevare viden og praksis, der findes hos lokale samfund, med en tradi-
tionel levevis, som har betydning for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed”
(Konventionen om biologisk mangfoldighed 8 j).
og til at:
“beskytte og fremme sædvanemæssig udnyttelse af de biologiske ressourcer i overenstemmelse 
med den traditionelle kultur, når denne er forenelig med hensynet til bevaring eller bæredygtig 
udnyttelse”
(Konventionen om biologisk mangfoldighed artikel10c)
Bør tages alvorligt!

Vi forstår problemet i at finde repræsentanter for en uorganiseret folkelig kultur; men mener at 
det netop er Riokonventionens hensigt at få landene til at varetage interesser for den type lokal 
småavlerkultur.
En lille andel af de mennesker, der praktiserer en traditionel livstil som småavlere er organiseret i 
foreninger som:
Center for Bio-diversitet, uafhængigt informationscenter for biologisk og kulturel mangfoldighed.
Landsforeningen Praktisk Økologi, hvis ca. 3000 medlemmer er organiseret omkring økologisk 
småavlerkultur og selvforsyning.
Dansk Smådyrs Klub, som arbejder for småavleres ret til at bevare traditionelle markedstraditioner.
Samt en lang række lokale eller specielle foreninger, der vedligeholder traditionel viden og praksis 
i forbindelse med sædvanemæssig udnyttelse af de biologiske ressourcer - helt i Riokonvetionens 
ånd men hidtil overset af det officielle Danmark.

Center for Bio-diversitet vil overlade udpegningen af kandidater til arts repræsentanter til de res-
pektive arter og racers foreninger, og håber det bliver muligt for ministeriet at finde kvalificerede 
kandidater der repræsenterer de menige avlere bedst muligt. Men vi vil gerne være behjælpelige 
med at finde en repræsentant for den bredde småavlerkulturs mere generelle og tværgående 
interesser.
Vi foreslår at Ministeriet beder Landsforeningen Praktisk Økologi, som er den største og breddeste 
om at indstille en repræsentant for den traditionelle danske småavlerkultur.
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