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Niels Kr. Stokholm 10. marts 2003
Thorshøjgård Fonden
Museumsvej 1
3120 Dronningmølle

Til Fødevareministeriet,
Holbergsgade2,
1057 KøbenhavnK.

Att.: Else Molander.

Kommentarer til

"Strategi for Bevarelse af Husdyrgenetiske Ressourcer" ~~~~ ~

I
udarbejdet af det af Fødevareministeren nedsatte Strategiudvalg
for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske
ressourcer i Danmark og udkommet i februar 2003.

I rapporten prioriterer udvalget "cryokonservering" fremfor
"levende bevaring", som nærmest deklassificeres til blot at have
"kulturhistorisk" interesse omend det nævnes at enkelte
forskningsområder kan have interesse af en levende bevaring.

I udvalgets korte, kritiske beskrivelse af "levende bevaring"
hedder det afslutningsvis: "Det er vigtigt at bemærke, at selvom
en levende population måtte gå til grunde, vil den til enhver tid
kunne gendannes ved hjælp af det cryokonserverede materiale."

Ud fra udvalgets "egen ekspertise" og den "vejledning udvalget
har indhentet fra en lang række professorer og forskere i ind og
udland" er det forståeligt at udvalget er kommet til den
ovennævte prioritering.

Et udvalg med denne holdning har en minimal interesse i og ~
forståelse for at stimulere in situ bevaring. !~i
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Ikke desto mindre fremkommer udvalget med detai lerede anvisninger 811
på, hvorledes in situ bevaring skal foregå, og på hvor få dyr man ~

kan nøjes med at have, for at racen kan bevares. For en kvæg race :;~
~","

anbefales det således, at man kan nøjes med en i"founderpopulation" på 60 køer og 60 kvier og kun disse er ,'-

tilskudsberettigede. Det anbefales at halvdelen af disse fordeles
på to "bevaringscentre i offentlig regi" - altså 15 køer i hver,
og at den anden halvdel deles ud til private avlere, der pålægges
at følge en forskergruppes parringsstrategi med overvejende
anvendelse af kunstig sædoverføring.

De få dyr, vi som private avlere kan få dyretilskud til, bliver
således betinget af, at vi frasiger os retten til eget
avlsarbejde og retten til at have en fritgående avlstyr gående
i flokken.

Ser man på "udvalgets" budget til etablering og drift af deres
forslag bliver - som et eksempel -det private avlsarbejde med RDM
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tilgodeset med 45,000 kr i årligt dyretilskud, medens de
offentlige bevaringscentre udover de 45,000 kr i dyretilskud
yderligere bliver støttet med 415,000 kr årligt og kræver en
investering på 3,11 mill. kr.

Også her ser man udvalgets forkærlighed for kun at støtte sine
egne avlskriterier ved økonomisk at fjerne al støtte til det
private avlsarbejde og overføre alle midler i offentligt og
offentligt betinget regi.

Fødevareministeren har nedsat udvalget og bestilt denne rapport.
Hvis ministeren beslutter at følge dennes anbefalinger, er der
sat et punktum for et årtusindlangt venskab mellem den danske
bonde og hans husdyr, hvor bonden i sin omgang med sine dyr hele -
tiden så nye avlsmål, som han sammen med disse forsøgte at .
virkeliggøre, - avlsmål, som var til berigelse både for bonden og
husdyret. Hvis anbefalingerne følges tages denne opgave fra
bonden og beslutningerne om hvad der skal ske med et husdyr tages

~{ii:j i nogle kontorer af mennesker, der måske kun har et teoretiskt og
II fjernt forhold til disse dyr.

Undertegnede har på Thorshøjgård med sine 50 malkekøer i 28 år
arbejdet på at bevare den gamle røde danske malkeko - kaldet RDM
- , og især beskæftiget mig med at styrke racens flokmentalitet,

I jvf. min redegørelse for mit avlsarbejde, som jeg uopfordret har
! ladet tilgå "Strategiudvalget".

li~~ Udvalget har med rette indset, at en cryokonservering ikke kan
i stå alene, men må til stadighed suppleres med friskt materiale

l fra levende individer. - Ja! "Det er ikke generne, som har
! skabt livet, men livet som har skabt generne". Vi må derfor give
l vore truede husdyrarter optimale livsbetingelser. Den forskning,
! der indtil nu har været dominerende på dette område, har været
, produktionsorienteret, men ikke langsigtet og derfor ikke

bæredygtigt. Der findes forskningsinstitutter i udlandet, I
bl.a. FiBL-instuttet i Schweiz, der beskæftiger sig med ~~~
bæredygtig husdyravl.

Det er min klare overbevisning, at hvis vi fra dansk side skal '",:-,,~--

bidrage me~ positive tiltag til .bevaringsarbejde.t af vore ~usdyr ~"-~

bør dette ~kke blot begrænses t~l cryokonserver~ng, men t~l en .
in situ bevaring. De tiltag som er foreslået i "Rapporten" anser
jeg ikke som værende positive tiltag, men kun tiltag som værende
nødvendige set ud fra et cryokonserveringsaspekt.

Jeg vil derfor anbefale, at der nedsættes et nyt udvalg, med
repræsentation af de private avlere, der får til opgave
udelukkende at komme med forslag til in situ bevaring af vore
truede husdyr.

Vi har i århundreder været et foregangsland for moderne
husdyravl, baseret på et bonde-husdyr forhold. Vi skylder vore
husdyr I at dette forhold også bliver basis for den fremtidige
in situ bevaring.
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Som landets største RDM-avler, der har indgået en
samarbejdsaftale med Genressourceudvalget, undrer det mig, at jeg
ikke har fået sendt den omtalte "Rapport" til høring. Vi bor jo
i et land, hvor dette ville have været mest naturligt, især i

1m betragtning af den store betydning rapportens anbefalinger har
:-~~rq~ for mit fremtidige avlsarbejde. Nærværende kommentarer må ses

i lyset af dette.

Med venlig hilsen

~~ ~

Niels Kr. Stokholm
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