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Til avlere af Jydsk Kvæg:

Tilkendegivelse om Jydsk Kvæg i et fremtidigt genressourceudvalg
og avlsarbejde i en ny raceforening.

Undertegnede avlere ønsker efter oplevet årelang strid om Jydsk Kvæg igenbevaring, IEC-
rapporten, Strategiudvalgets rapport og fødevareminister Mariann Fischer Boel' s positive udtalelser
og opfordringer til NGO'erne (avlerne) på mødet d. 23.06.2003 på Bygholm, Horsens, at give
udtryk for en række synspunkter i det fremtidige bevaringsarbejde og dannelse af en raceforening:

a) Bevaringsarbejdet i en forening sker på et bredt grundlag, som omfatter så mange avlere og dyr
inden for Jydsk Kvæg som muligt.

b) Foreningen skal sammen med andre raceforeninger for kvæg deltage i organisering af et samlet
organ, der kan repræsentere avlerne af alle arter/racer. Desuden samarbejdes med
genressourceudvalg, forskningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder, samt tilsvarende
foreninger i de øvrige nordiske lande.

~
c) Menige avlere bør have mulighed for at kunne forelægge forslag og meninger, der har interesse ,for avlere uden for den enkelte forening, for et samarbejdsudvalg bestående af udvalgte ~,

repræsentanter for de enkelte foreninger. Samarbejdsudvalgets repræsentanter kan referere til :,,~

formænd for foreningerne og til avlerrepræsentanten (GRU-medlemmet).
Avlerrepræsentanten udpeges af samarbejdsudvalget. Hvis der ikke kan opnås enighed om at
udpege (vælge) en bestemt person, går hvervet på skift mellem foreningerne..

d) Foreningen skal arbejde for oprettelse af en særlig racekode for CHR-registrering af Jydsk
Kvæg og at der her indenfor oprettes 2 afdelinger (CHR-nummerområder) svarende til
grupperingen af dyr, som avlerne i en ny forening måtte komme frem til (sml. pkt. f). Dyr der nu
står uden for racekode 87 ("gamle kvægracer"), men som afstamnings- og ejermæssigt har
tilhørt de kendte bestande af Jydsk Kvæg flyttes til den nye racekode. Dyr heri er efterfølgende
grundlaget for avlsarbejde og stambogsføring.

e) Foreningen arbejder frem mod bevaring af genressourcer gennem opformering af en levende
population, genbank (cryo-, ex situ),forskningsopgaver og bæredygtig udnyttelse af de gamle
racer i produktion (in situ) tilpasset danske forhold. Foreningen deltager i relevante nordiske
projekter (NGH) vedrørende bl.a. genetiske undersøgelser og forsøg på udvikling af

nicheproduktion.

f) Foreningen skal respektere den genetiske bredde og fænotypiske variation, der findes i
bestandene af Jydsk Kvæg. I avlsarbejdet vil der som følge heraf blive 2 grupper af dyr (jf. pkt.
d ovenfor): henholdsvis l) lavt_forædlet kvæg, rettet mod udnyttelse i ekstensivt landbrug bl.a.
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ruiturpleje i halvkulturområder, hvor en alsidig funktion og produktion bidrager til økonomisk
bæredygtighed, og 2) h~jere_forædlet kvæg, rettet mod udnyttelse under almindelige
landbrugsforhold med en højere prioritering af kød- og mælkeproduktion.
Det forudsættes at nødvendig blodfornyelse sker inden for racen de 2 grupper imellem.

g) Foreningen deltager i fastlæggelse af målsætningen for det langsigtede avlsarbejde og
avlsplanlægningen i de enkelte besætninger, sammen med besætningsejere, GRU og efter behov
eksperter i avl og genetik. Dette samarbejde om avl skal også gælde indsamling og anvendelse
af cryo-konserveret materiale.

h) I forbindelse med de veterinære bestemmelser arbejder foreningen på at opnå en særlig sikring
af de for avlen mest værdifulde besætninger, ved f.eks. isolation og dispensation fra gældende
regler om aflivning i tilfælde af alvorlige sygdomsepidemier.

i) Foreningen erkender at hovedparten af avlerne holder gamle dyreracer af nostalgiske og
kulturelle grunde. Derfor skal interessen for deltagelse i dyrskuer m.v., fremstilling af PR-
materiale og oplysende arbejde vedr. historie og andre faglige forhold omkring dyrehold
fremmes.
Foreningen og dens medlemmer kan samarbejde med museer, der ønsker at formidle kendskab
til gamle dyreracer og deres kulturhistorie.

Det er vores håb, at ovenstående kan bidrage til at samle avlerne af Jydsk Kvæg omkring en fælles
målsætning for arbejdet med at bevare og udnytte racen i fremtiden. Vi kan foreslå, at avlere af - ~":~

SDM-1965 tilknyttes som en gruppe/forening til den nye "Jydske Forening", hvis SDM-avlerne er
interesserede.
Vi repræsenterer alene interessen for vore egne og andre Jydske køers fremtid.

fl",~;;:,; Familien Westergaard Familien Kortegaard
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