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1. Udvalgets kommissorium og medlemmer 
 
Fødevareministeriet har ved skrivelse af 25. juni 2002 nedsat strategiudvalget for udarbejdelse af 
strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer med følgende kommissorium: 
 

”Baggrund og formål  
 
Fødevareministeriet har siden 1985 udlagt ansvaret for bevaringsarbejdet for husdyr-
genetiske ressourcer til Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr. 
Formålet med udvalgets arbejde har været at medvirke til bevarelse af genressourcer 
hos danske husdyrarter med henblik på sikring af den biologiske mangfoldighed, den 
kulturhistoriske arv og det karakteristiske kulturlandskab. Genbevaringsarbejdet blev i 
perioden 8. november 2000 til 30. maj 2002 på Fødevareministeriets anmodning eva-
lueret af et internationalt evalueringspanel nedsat af Statens Jordbrugs- og Veterinær-
videnskabelige Forskningsråd. 

 
Evalueringsrapporten indeholder anbefalinger til hvordan det videre bevaringsarbejde 
med gamle danske racer kan foregå og er på visse punkter kritisk overfor det nuvæ-
rende Genressourceudvalgs arbejde vedrørende de gamle racer. Derimod er der ikke 
klare anbefalinger vedrørende bevaringsarbejdet generelt. 

 
Da det imidlertid hører under Fødevareministeriets ressort at varetage den overordne-
de ledelse og koordinering af bevaringsarbejdet vedrørende genressourcer hos danske 
husdyr, herunder det arbejde der forudsættes udført jf. tiltrædelse af Konventionen om 
Biologisk Biodiversitet, samt øvrigt internationalt og nordisk samarbejde finder mini-
steriet det nødvendigt at genoverveje det samlede bevaringsarbejde. 

 
Der nedsættes derfor et midlertidigt udvalg, der skal forestå udarbejdelsen af en stra-
tegi for det samlede bevaringsarbejde med husdyrgenetiske ressourcer, samt give for-
slag til den fremtidige organisatoriske struktur. 

 
Opgaver 
 
Udvalget har til opgave at udarbejde en samlet strategi for bevaringsarbejdet for hus-
dyrgenetiske ressourcer omfattende såvel historiske som moderne racer samt give for-
slag til organisation. 

 
FAO’s overordnede strategi for bevaring omfatter: 
 
•  Identifikation og forståelse af de genetiske ressourcer 
•  Udvikling og bæredygtig udnyttelse af den tilknyttede diversitet med henblik på at 

forøge produktion og produktivitet 
•  Overvågning af især de små populationer af husdyr og populationer, som trues af 

fortrængningskrydsning 
•  Bevaring af de genetiske ressourcer som ikke er efterspurgte p.t. 
•  Uddannelse og involvering af dygtige og engagerede personer i bevaringen af de 

genetiske ressourcer 
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•  Udbredelse af kendskabet til, og værdien af, den genetiske diversitet og den nuvæ-
rende risiko for at den skal forsvinde. 

 
Den danske strategi forventes at indeholde forslag til hvorledes det danske arbejde for 
bevaring af husdyrgenetiske ressourcer kan modsvare ovenstående overordnede mål, 
herunder mål og midler for: 
 
•  udarbejdelse af avlsplaner for de enkelte racer, herunder sikring mod indavl, samt 

sikring af fremavl af flere grupper dyr, således at racen ikke er truet dersom enkel-
te grupper går tabt 

•  beskrivelse og registrering af de nationale arter og racer 
•  forskning og udvikling 
•  for den eksisterende genbank omfattende både moderne og gamle racer 
•  sikring af levende populationer af gamle racer både mht. sikring af genetisk mate-

riale og i relation til kulturhistorisk interesse 
•  koordinering og information 

 
Strategien forventes endvidere at indeholde forslag til den fremtidige organisation af 
det genbevarende arbejde og kan i den forbindelse omfatte forslag om placering af an-
svar herfor og udførelse af de enkelte elementer af strategien, herunder for finansie-
ringen heraf. 

 
Hvad angår de gamle racer baseres strategien på den internationale evaluering, bl.a. 
således at arbejdet med de gamle racer i fremtiden sker under inddragelse af aktive av-
lere af de gamle racer. 

 
Organisering af udvalgets arbejde 

 
Strategiudvalget nedsættes af fødevareministeren. Medlemmerne er udnævnt i deres 
personlige egenskab, der samlet repræsenterer et omfattende både forskningsmæssigt 
og praktisk solidt kendskab til husdyravl, populationsgenetik, registrering og organisa-
tion. 

 
Strategiudvalgets medlemmer er: 

 
Kjeld Nygaard Kristensen, gårdejer, formand 
Lars Gjøl Christensen, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 
Volker Loeschcke, professor ved Aarhus Universitet 
Thorkild Lykke, afdelingsleder, Landskontoret for Kvæg 

 
Strategiudvalget sekretariatsbetjenes af Direktoratet for FødevareErhverv ved kontor-
chef Morten Blom Andersen. 

 
Strategiudvalget baserer sit arbejde på egen ekspertise, den internationale evaluering 
af Genressourceudvalgets arbejde med gamle danske husdyrracer, forslag til fremtidig 
organisering af det genbevarende arbejde indkommet efter fødevareministerens opfor-
dring herom til avlere og avlsorganisationer vedr. gamle danske husdyrracer, Vedtægt 
for udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr samt Strategi for beva-
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ringsarbejdet med husdyrgenetiske ressourcer af januar 1996. Strategiudvalget kan 
endvidere efter behov konsultere eksperter og rådgivere efter eget valg. 

 
Strategiudvalget indleder arbejdet medio 2002 og afslutter strategien ultimo 2002.” 

 
Udvalget har fra en række forskellige interessenter modtaget og gennemgået et meget omfattende 
materiale, ligesom en række interessenter og avlere har henvendt sig til udvalget. 
 
Udvalget har gennemgået det rammeskabende materiale på området, herunder FAOs Secondary 
Guidelines for Development of National Farm Animal Genetic Resources Management Plans, Ma-
nagement of small populations at risk. 
 
Herudover har udvalget indhentet sagkyndig vejledning fra professor Stuart Barker, University of 
New England, Armidale, Australien, senior advisor Keith Hammond, FAO, professor Philip He-
drick, Arizona State University,  professor dr. med. vet. Torben Greve, KVL, lektor Henrik Lehn-
Jensen, KVL, forskningsprofessor Henrik Callesen, DJF, seniorforsker Peter Holm, DJF, og 
forskningsleder, adjungeret lektor Peer Berg, DJF. 
 
Udvalget har afholdt 9 møder. 
 
 
2. Rammebetingelser 
 
Strategiudvalget har i forbindelse med sit arbejde søgt at afdække de rammebetingelser, der gælder 
for området, og som nødvendigvis må tages i betragtning, når en mulig ny strategi for bevaringsar-
bejdet for de gamle husdyrracer skal defineres og beskrives. 
 
2.a. FAO 
 
Grundlaget for FAOs indsats på området er konventionen af 5. Juni 1992 om biologisk diversitet, 
den såkaldte Rio-konvention. 
 
Konventionen har som sit formål at sikre bevarelsen af biologisk diversitet, den bæredygtige udnyt-
telse af de enkelte elementer heraf, og en fair og ligelig deling af de goder, der udspringer af udnyt-
telsen af genetiske ressourcer, gennem en passende adgang til genetiske ressourcer og en passende 
overførsel af de relevante teknologier under hensyn til de eksisterende rettigheder over sådanne 
ressourcer, og gennem en passende finansiering (art. 1). Målsætningen er altså ganske bred, og ræk-
ker også længere end til den rene bevaring af genressourcer. 
 
Udvalget har i den forbindelse noteret sig, at konventionen tager sigte på alle typer af genetiske 
ressourcer, hvad enten disse er fra planter eller dyr, og hvad enten der er tale om vilde eller kultive-
rede henholdsvis domesticerede arter. Udvalget finder, at konventionen må forstås i dette lys. 
 
Konventionen pålægger ifølge art. 6 signatarmagterne følgende forpligtelse: 
 
”Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities: 
(a)  Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of 

biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which 
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shall reflect, inter alia, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Par-
ty concerned, and 

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biolo-
gical diversity into relevant sectoral or cross sectoral plans, programmes and policies.” 

 
Generelt fastlægger Konventionen ikke nogen direkte rangfølge mellem in og ex situ bevaring, idet 
det dog af præambelen kan læses, at in situ bevaring er at foretrække, men at ex situ bevaring også 
er vigtig i en række sammenhænge (”the fundamental requirement for the conservation of biological 
diversity is the in situ conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and re-
covery of viable populations of species in their natural surroundings”). 
 
Det er imidlertid uklart, hvorvidt denne betragtning rækker videre end til de vilde arter, hvor beva-
relsen af habitatet som sådant nødvendigvis har større betydning end det er tilfældet for de domesti-
cerede eller kultiverede arter. 
 
Det fremgår dog af konventionens artikel 8 og 9, at in situ bevaring har prioritet over ex situ beva-
ring, om end de betragtes som komplementære. 
 
I den forbindelse har udvalget noteret sig, at konventionen opererer med en særlig definition af hen-
holdsvis in og ex situ, som er af en vis betydning for systematikken i udvalgets arbejde. 
 
In situ defineres således som ”conditions where genetic ressources exists within ecosystems and 
natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where 
they have developed their distinctive properties. 
 
In situ conservation means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenace 
and recovery of viable populations of species in their natural surroundings where they have develo-
ped their distinctive properties.” 
 
Ex situ bevaring defineres modsætningsvis som ”conservation of components of biological diversity 
outside their natural habitats”. 
 
Underliggende tekster 
 
I regi af FAO er der efterfølgende udarbejdet en række tekster, guidelines etc., som specifikt vedrø-
rer de konkrete bevaringstiltag inden for de forskellige discipliner. Af særlig interesse for bevarin-
gen af de husdyrgenetiske ressourcer er det dokument, der hedder ”Secondary Guidelines for Deve-
lopment of National Farm Animal Genetic Ressources Management Plans, Management of small 
populations at risk.” 
 
Dette dokument oplister fem formål med bevaringsarbejdet, nemlig: 
 
1. Sikring af det økonomiske potentiale i diversiteten i forbindelse med hurtig omstilling. 
2. Sociale og kulturelle hensyn, herunder turisme, undervisning og rekreative hensyn. 
3. Sikring af det landbrugsmæssige økosystem, hvor tilpassede arter ses som en forudsætning for 

at den nødvendige produktionsstigning kan ske så bæredygtigt som muligt. 
4. Som forsikring imod senere problemer i forbindelse med den meget centraliserede og specifikke 

avl på ganske få racer i det moderne landbrug. 
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5. Forsknings- og undervisningsmæssige formål. 
 
Dokumentet præciserer også, at prioriteten er in situ bevaring, medens ex situ bevaringen opdeles i 
ex situ in vivo bevaring, som i praksis vurderes som tildels overlappende for husdyrområdet, og ex 
situ cryokonservation, som betegnes som havende den laveste prioritet 
 
2.b. Rapporten fra den internationale evaluering af den danske indsats for bevaring af gen-
ressourcerne hos gamle danske husdyrracer 
 
Fødevareministeriet anmodede i maj 2000 Statens Jordbrugsvidenskabelige Forskningsråd om at 
gennemføre en international evaluering af den danske indsats for bevaring af de genetiske ressour-
cer hos danske husdyr. 
 
Den Internationale Evalueringskomité afgav sin rapport i maj 2002. 
  
Synspunkterne kan kort sammenfattes som følger, idet der i øvrigt henvises til Evalueringskomite-
ens rapport ”Den internationale evaluering af den danske indsats for bevaring af genressourcerne 
hos gamle danske husdyrracer”: 
 
1. Generelt opfattes in situ bevaring som den primære bevaring, og ex situ som den sekundære 

eller supplerende løsning. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at FAO som nævnt ovenfor 
definerer in situ som bevaring i en driftsmæssig sammenhæng, medens ex situ defineres som 
både nedfrysning og levende bevaring uden for de driftsmæssige sammenhænge. 

2. Der sondres meget skarpt mellem bevaring og rekonstruktion. 
3. Man anbefaler, at den offentlige indsats begrænses til bevaringen af de endnu eksisterende gam-

le danske husdyrracer, dvs. eksklusive rekonstruerede racer, importerede racer, hobbydyr og ik-
ke mindst eksklusive moderne racer. 

4. Man ønsker at bygge på avlernes indsats, men med en vis koncentration (ikke for små besætnin-
ger, men heller ikke for få besætninger), og opfatter kun museer og lignende institutioner som 
relevante, hvis de indgår i avlsarbejdet. 

 
Om selve bevaringsindsatsen kan evalueringsrapportens synspunkter sammenfattes således: 
 
1. Der bør opsættes mål for størrelsen af de enkelte populationer. 
2. Mulighederne for at understøtte bevaringsindsatsen gennem kommerciel udnyttelse af de enkel-

te racer bør undersøges. 
3. Der foreligger konkrete anbefalinger om bevarelse af følgende racer: Kvægracerne RDM 70, Ø-

kvæg og jysk kvæg (den ikke rekonstruerede linie, hvis den kan verificeres), svineracerne DL 
70 og sortbroget, Fåreracerne dansk landrace og hvidhovedet marskfår samt hesteracerne jysk 
hest og fredriksborger.  
Modsat anbefales det, at SDM 65, korthorn, rekonstruktionen af jysk kvæg samt rekonstruktio-
nen af knabstrupperhesten ikke støttes. 
Der tages ikke stilling til andre dyrearter såsom f.eks. geder og fjerkræ. 

4. Indsatsen bør kun omfatte dyr med verificeret afstamning. 
5. Der bør opsættes mål for cryobevaringen, herunder for herkomsten og antallet af prøver, der 

nedfryses. Den geografiske spredning af lagrene på tre lokaliteter vurderes som god. 
6. Man er generelt tilfredse med såvel de nuværende modeller for dyretilskud som for niveauet 

heraf. 
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2.c. Veterinære forhold 
 
I henhold til lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr skal der ved udbrud af 
alvorlige smitsomme husdyrsygdomme gennemføres foranstaltninger til begrænsning og bekæm-
pelse af udbruddet. Loven omfatter foranstaltninger i forbindelse med alle sygdomme, der kan an-
gribe husdyr. Sygdommene er opført i et bilag til loven. Dette bilag omfatter såvel alle de af O.I.E. 
opgjorte alvorlige smitsomme sygdomme, hvor et udbrud har en væsentlig samfundsøkonomisk 
betydning, og hvor der derfor vil skulle ske nedslagning og destruktion ved det offentliges foran-
staltning i tilfælde af udbrud, som de smitsomme sygdomme, der alene har produktionsmæssig be-
tydning, og hvor der følgelig ikke vil skulle ske nedslagning ved det offentliges foranstaltning.  
 
Blandt de alvorlige smitsomme sygdomme er mund- og klovesyge, klassisk og afrikansk svinepest. 
 
De specifikke foranstaltninger, der vil skulle gennemføres ved et eventuelt udbrud af en alvorlig 
smitsom sygdom er nøje fastlagt på baggrund af bestemmelserne i de relevante EU direktiver, og vil 
ikke umiddelbart kunne fraviges. Foranstaltningernes mål vil være at inddæmme og bekæmpe ud-
brud, samt at hindre, begrænse eller imødegå risici for udbrud.  
 
Foranstaltningerne vil være rettede såvel mod dyr i dyrehold, dvs. menneskelig varetægt på den ene 
eller anden måde, som mod vildtlevende dyr. Målet for disse foranstaltninger vil være en hurtig og 
effektiv udryddelse af sygdommen i overensstemmelse med den danske ikke-vaccinations politik, 
som betyder, at bekæmpelsen sker ved nedslagning og destruktion af dyrene. 
 
Der kan således i tilfælde af udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme ikke som udgangs-
punkt forventes taget særlige hensyn til særskilte bestande eller besætninger, herunder husdyr af 
gamle racer. 
 
Det skal dog bemærkes, at det hidtidige direktiv om svinepest pr. 1. november 2002 afløses af et nyt 
direktiv 2001/89. I dette direktiv er der mulighed for at beslutte at undlade at slå dyrene ned og de-
struere sæd, æg og embryoner når en sygdom er udbrudt i en zoo, dyrepark eller inhegnet område, 
hvor der holdes dyr til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter eller sjældne 
racer. Det forudsættes dog, at denne beslutning ikke bringer Fællesskabets grundlæggende interes-
ser i fare, dvs. at der på anden vis kan træffes foranstaltninger, der hindrer en videre smittespred-
ning. En beslutning om undladelse af nedslagning skal efterfølgende indberettes til Kommissionen, 
hvorefter sagen vil blive taget op i komite regi. 
 
En situation, hvor der er sket udbrud i såvel en sådan særlig besætning som i almindelige husdyrbe-
sætninger er ikke specifikt omtalt, men det vil være vanskeligt veterinært at begrunde at en bredere 
gennemført nedslagningsstrategi ikke gennemføres konsekvent. 
 
Det bemærkes, at tilsvarende bestemmelser formentlig vil kunne forventes optaget i en kommende 
nyskrivning af direktivet om mund- og klovesyge. 
 
Sammenfattende er det udvalgets opfattelse, at der ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsyg-
domme er en meget reel risiko for, at også dyr af gamle husdyrracer vil kunne blive omfattet af de 
nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger, herunder nedslagning og destruktion. 
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Modsat vil cryokonserveret materiale ikke blive berørt af eventuelle midlertidige restriktioner som 
følge af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, forudsat at der ikke er sket en direkte kontamine-
ring af det nedfrosne materiale. Sådant materiale vil derfor i givet fald kunne anvendes til at retable-
re eventuelle tabte racer. 
 
2.d. Bevaringsarbejdet i Norden. 
 
Udvalget har ikke inden for de givne rammer kunnet indhente detaljerede oplysninger om organise-
ringen af bevaringsarbejdet i de øvrige europæiske lande. 
 
Det er dog oplyst for udvalget, at en egentlig dyretilskudsordning svarende til den danske kun fin-
des i Norge, hvor ordningen administreres af Norsk Landbrugsmuseum. 
 
I EU er det under landdistriktsprogrammet (forordning 1258/99 om udvikling af landdistrikterne) 
muligt at yde støtte til opdræt af udryddelsestruede racer, der er hjemmehørende i området, idet de 
lokale racer skal spille en rolle i bevarelsen af miljøet i området.  
 
Til dette program er der fra EU's side afsat en årlig medfinansieringsramme for perioden 2000-
2006. De enkelte medlemsstater har inden for denne ramme udarbejdet et program og et budget med 
nationale prioriteringer. Støtten til husdyr af gamle racer kan ydes per opdrættet dyr eller dyreen-
hed, dog med et maksimumbeløb per hektar. Medlemsstaten skal sikre overholdelse af årlige mak-
simumsbeløb, og beløbene skal være baseret på det areal af bedriften, som forpligtelsen til miljø-
venligt landbrug vedrører. 
 
Sverige har således valgt at anvende denne ordning, og der er fastsat støttesatser på 1000 sv.kr. pr 
dyreenhed, dog 1500 sv. kr. pr. dyreenhed for Linderödssvinet. Finland anvender ligeledes denne 
ordning, men de aktuelle støttesatser er ikke oplyst. 
 
I Norge, Sverige og Finland er der etableret sædbanker med tyresæd af såvel moderne som gamle 
racer, og i Norge og Sverige er man senest begyndt også at nedlægge sæd af væddere af de gamle 
racer. Tilsvarende er det for Storbritannien oplyst, at man der er begyndt at nedlægge sæd af deres 
gamle racer af kvæg og får. 
 
Danmarks JordbrugsForskning har på forespørgsel oplyst udvalget, at man ikke er bekendt med, at 
der skulle være etableret strategier for nedfrysning af embryoner eller andet formeringsmateriale 
bortset fra sæd i andre af Danmarks nabolande. 
 
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der i Nordisk Råds regi er etableret en Nordisk Genbank 
Husdyr. Denne har dog trods navnet ikke funktion som en egentlig genbank, idet den blot fungerer 
som et nordisk samarbejds- og videnscenter for genressourcearbejdet. Nordisk Genbank Husdyr har 
sekretariat på Norges landbohøjskole i Ås. 
 
 
3. Generelle målsætninger for bevaringsarbejdet 
 
Strategiudvalget har på baggrund af kommissoriet og de øvrige rammebetingelser drøftet den over-
ordnede målsætning for den videre indsats på genbevaringsområdet, og er enige om, at formålet 
med genbevaringsarbejdet i Danmark bør være: 
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•  At sikre den biologiske mangfoldighed og det genetiske grundlag for et fremtidigt bæredygtigt 
husdyrbrug, samt sikre kommende generationers muligheder for at udnytte og bevare biologisk 
mangfoldighed og variation. Dette skal ske inden for de rammer, der følger af den internationale 
konvention om biologisk diversitet, som Danmark har tiltrådt. 

•  At sikre bevaringen af gener og genotyper gennem nedfrysning af sæd, embryoner, oocyter og 
vævsmateriale af alle væsentlige racer, der har oprindelse i eller har haft betydning for husdyr-
bruget i Danmark. 

•  At sikre en levende bevaring af et repræsentativt udvalg af husdyrracer, som kan danne grund-
lag for forskning i den genetiske udvikling, ændringer i genfrekvenser og DNA strengens op-
bygning, samt identifikation af kandidatgener og QTL (Quantitative Trait Loci), dvs. genloci 
med signifikante effekter på væsentlige parametre, f.eks. mælkeydelse, vækst mv., som kan få 
betydning for det fremtidige avlsarbejde. 

•  At sikre det kulturhistoriske aspekt, således at offentligheden kan få adgang til en række af de 
husdyrracer, der har haft væsentlig betydning for den kulturhistoriske udvikling af landbruget i 
Danmark. 

•  At skabe rammer for, at disse målsætninger kan realiseres i et samarbejde mellem den statslige 
indsats for genressourcebevaring og private initiativer samt andre institutioner, der arbejder med 
bevaringen af den danske natur og landbrugskulturhistorie. 

 
 
4. Metoder til bevaring af genressourcer. 
 
4.a. Cryokonservering 
 
Som det fremgår af appendiks I og II er der i dag ingen tekniske problemer forbundet med hverken 
udtagningen eller med selve nedfrysningen af avlsmateriale i form af sæd, embryoner, oocytter eller 
væv. Ifølge appendikserne regner forskerne med, at det formentlig kun er visse former for bag-
grundsstråling, der vil kunne nedbryde nedfrosne cellers DNA. Det nedfrosne materiales holdbar-
hed er meget betydelig, sandsynligvis tusinder af år, uden at det mister sit reproduktive potentiale. 
 
Med hensyn til anvendelsen af nedfrossent vævsmateriale forventes det, at mange af de nuværende 
problemer med voksen kloning vil blive løst i fremtiden. Det forventes således, at der ved hjælp af 
celler af nedfrossent væv vil kunne dannes levedygtige individer. 
 
4.b. Levende bevaring 
 
Der er primært to forhold, der skal iagttages ved den levende bevaring af små populationer; 
 
For det første er der en vis risiko for bestandens undergang som følge af alvorlige sygdomsudbrud 
eller andre hændelige begivenheder. Dette kan i et vist omfang imødegås gennem en opdeling af 
bestanden på flere geografiske lokaliteter. 
 
For det andet kan bestandens sundhed og levedygtighed trues af indavl og deraf følgende indavls-
depression. Som det fremgår af appendiks III kan dette problem imødegås, hvis det fremtidige avls-
arbejde nøje følger en veltilrettelagt avlsplan. 
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Det er vigtigt at bemærke, at selv om en levende population måtte gå til grunde, vil den til enhver 
tid kunne gendannes ved hjælp af det cryokonserverede materiale. 
 
 
5. Udvalgets anbefalinger om bevaringsmodeller og organisation. 
 
5.a. Metodevalg 
 
Som der er redegjort for i afsnit 2 baserer biodiversitetskonventionen sig på en prioritering af le-
vende bevaring frem for cryokonservering. Det er udvalgets opfattelse, at konventionens priorite-
ring af den levende bevaring i vid udstrækning tager sigte på at sikre opretholdelse af sammenhæn-
gende økosystemer og de dertil hørende driftsformer. Under danske forhold er disse hensyn ikke 
særlig aktuelle på husdyrområdet. 
 
Det er samtidigt udvalgets opfattelse, at den tekniske udvikling inden for cryokonservering på afgø-
rende vis har ændret de tekniske forudsætninger for arbejdet med bevaring af genressourcer siden 
biodiversitetskonventionen blev undertegnet i 1992. 
 
Det er udvalgets opfattelse, at indsatsen må koncentreres om at etablere en model, som sikrer at der 
ikke mistes gener af danske husdyr, og som tillige tilgodeser de lige så vigtige kulturhistoriske og 
forskningsmæssige aspekter på området. 
 
På denne baggrund er det udvalgets opfattelse, at disse tre mål tilgodeses bedst ved at gennemføre 
en strategi, der primært baseres på cryokonservering af truede racer. Denne konservering kombine-
res med en levende bevaring af de racer, der anses for at have størst kulturhistorisk interesse, og for 
at sikre at også disse racer løbende kan tilpasse sig skiftende miljøforhold. Samtidig kan denne be-
varingsform danne grundlag for forskning omkring bl.a. identifikation af kandidatgener og QTL, 
som kan får betydning for det fremtidige avlsarbejde. 
 
For så vidt angår de moderne racer, er det udvalgets opfattelse, at den nødvendige cryokonservering 
af avlsmateriale allerede i betydeligt omfang varetages i erhvervsregi, hvorfor der efter udvalgets 
opfattelse ikke er behov for en offentlig indsats på dette område for nærværende. 
 
5.a.a. Cryokonservering 
 
Det er udvalgets opfattelse, at en systematisk og effektiv cryokonservering af sæd, embryoner, oo-
cytter og vævsmateriale kan sikre, at der ikke mistes gener fra de bevaringsværdige racer. Det er 
samtidigt udvalgets opfattelse, at mulighederne for at sikre dette er betydeligt bedre i dag end da 
biodiversitetskonventionen blev udformet. 
 
Udvalget lægger i den forbindelse vægt på, at det ved cryokonservering er muligt at bevare et rela-
tivt stort materiale fra de enkelte racer inden for rimelige økonomiske rammer, ligesom materialet 
er bedre sikret mod undergang som følge af sygdom eller lignende, end relativt små bestande af 
levende dyr vil være. Samtidigt vil materialet per se ikke være underlagt den naturlige genetiske 
udvikling, som en levende bestand nødvendigvis vil være undergivet. For også at reflektere denne 
naturlige udvikling i de populationer, hvor der også foregår en levende bevaring, vil der jævnligt 
skulle nedlægges supplerende materiale i cryokonservering. 
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Henset til den betydelige strid, der har været i bevaringsmiljøet om hvilke racer eller linier, der er 
de mest korrekte, som også gengivet i Den Internationale Evalueringskomites rapport, og de tekni-
ske vanskeligheder, der er forbundet med at finde en entydig afgørelse af disse spørgsmål på bag-
grund af de ofte mangelfulde oplysninger om de enkelte dyrs herkomst, finder udvalget det hen-
sigtsmæssigt, at der i sådanne tilfælde nedlægges materiale af alle linier. Samtidig anbefaler udval-
get, at der foretages en vurdering af de spørgsmål om slægtskab og oprindelighed, som forventes at 
kunne besvares ved brug af moderne DNA undersøgelser. 
 
5.a.b. Levende bevaring. 
 
Udvalget mener som anført i målsætningerne i nærværende rapports kapitel 3, at det primært af kul-
turhistoriske og forskningsmæssige årsager er vigtigt, at cryokonserveringen suppleres med opret-
holdelse af levende populationer af de væsentligste bevaringsværdige racer. Det bør sikres, at de 
racer, der udvælges til levende bevaring er entydigt genetisk adskilt, således at der opnås en så bred 
repræsentation som muligt.  
 
Udvalgets forslag til den fremtidige organisering af den levende bevaring indebærer etablering af et 
mindre antal bevaringscentre såvel som en fortsat bevaring i regi af private avlere som beskrevet 
nedenfor. 
  
Udvalget finder, at den offentlige støtteindsats bør koncentreres om de dyrearter, hvor det af øko-
nomiske årsager er sværest at gennemføre en tilfredsstillende privat bevaring. I den forbindelse bør 
man dog have opmærksomheden rettet imod mulighederne for eventuelt at lade bevaringsarbejdet 
indgå i sammenhæng med naturpleje og –genopretningsprojekter, hvor de gamle racer i mange 
sammenhænge vil være velegnede. 
 
5.a.b.a. Bevaringscentre 
 
Den private bevaring har i meget høj grad været afhængig af relativt få enkeltpersoners engagement 
og evne til at opretholde truede populationer. Det følger heraf, at den private bevaring samtidigt er 
relativt sårbar overfor ændringer i disse personers engagement eller fysiske og økonomiske mulig-
heder. I konsekvens heraf er sådanne besætninger særligt udsatte i forbindelse med generationsskif-
ter. 
 
Dette gælder særligt bevaringen af de dyreracer, hvor opretholdelsen af levende bestande er relativt 
omkostningstung i forhold til racens aktuelle økonomiske potentiale, dvs. primært kvæget. 
 
Det er udvalgets opfattelse, at det af hensyn til at sikre kontinuiteten og den avlsmæssige stabilitet i 
bevaringsarbejdet vil være nødvendigt at etablere mindst to bevaringscentre i offentligt regi med 
henblik på at sikre de bevaringsværdige kvægracer. 
 
Udvalget foreslår, at bevaringscentrene etableres på geografisk adskilte lokaliteter gennem opkøb af 
avlsmateriale i form af avlsdyr af de relevante racer. 
 
Besætningerne forudsættes etableret i relevante kulturhistoriske anlæg eller staldanlæg, der i videst 
muligt omfang placeres i tilknytning til udvalgte kulturhistoriske museer eller formidlingscentre, 
således at der etableres egnede muligheder for offentlighedens adgang til dyrene. Det forudsættes, 
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at der er landbrugsfagligt uddannet personale til at varetage den fornødne driftsledelse og pasning af 
dyrene. 
 
Disse besætninger forudsættes at indgå i en overordnet avlsplan for de enkelte racer, som udarbej-
des af fagligt kompetent personale i forbindelse med den samlede avlsstrategi på genressourceom-
rådet. Styringen heraf beskrives nærmere nedenfor i afsnit 5.b. 
 
5.a.b.b. De private avlere 
 
Som beskrevet ovenfor mener udvalget, at det af flere årsager er vigtigt at sikre en fortsat levende 
bevaring. I den forbindelse mener udvalget, at det er hensigtsmæssigt, at arbejdet med bevaring af 
de levende genressourcer gennemføres i samarbejde med kredsen af interesserede avlere. 
 
Det nuværende Genressourceudvalg har som sit hovedsigte haft at understøtte den levende beva-
ring, både in og ex situ. Dette er sket dels gennem rådgivning af avlerne og koordination af avlsar-
bejdet, dels gennem udbetaling af tilskud til de dyr, der er bevaret, uanset om disse var bevaret in 
eller ex situ. 
 
Dette tilskud, det såkaldte dyretilskud, har hidtil udgjort 3000 kr. p.a. for køer og tyre af racerne 
jysk kvæg, 1200 kr. p.a. for køer af racerne RDM 70 og SDM 1965, og 3000 kr. p.a. for tyre af 
samme racer. I 2002 er der endvidere ubetalt 3000 kr. pr. dyr til køer og tyre af typen Økvæg. 
 
For svineracerne sortbroget landrace og DL 1970 har beløbene været 500 kr. pr. so og 2000 kr. pr. 
orne, medens der for væddere af racen dansk landfår er udbetalt 2000 kr. p.a. For heste af racerne 
jysk hest, Frederiksborghest og Knabstrupper er der udbetalt 2000 kr. ved fremvisning af 2-årige 
hingsteføl, og 1000 kr. ved kåring af 3-årige hingsteføl, i alt maks. 3000 kr. pr. dyr. 
 
Tilskuddene har til formål i et vist omfang at kompensere den ringere driftsøkonomi, der følger af 
de gamle husdyrracers generelt lavere produktionsevne. 
 
Tilskuddet har således på intet tidspunkt haft til formål at dække de fulde bruttoomkostninger i for-
bindelse med hold af disse dyr, hvad det da heller ikke gør. 
 
Det har været en forudsætning for at modtage denne støtte, at dyrene indgik i det koordinerede avls- 
og bevaringsarbejde i regi af Genressourceudvalget. Netop denne forudsætning har været årsag til, 
at en række avlere ikke har ønsket at modtage dette tilskud, idet de har været uenige i dele af den 
avlsstrategi som Genressourceudvalget har lagt. 
 
Udvalget har i den forbindelse noteret sig, at det internationale evalueringspanel har fundet det nu-
værende støtteniveau rimeligt.  
 
Udvalget mener, at dyretilskudsordningen bør opretholdes, om end med enkelte modifikationer i 
forhold til hvilke arter, der bør understøttes, og til de vilkår, der skal opfyldes for at modtage dyre-
tilskud. 
 
Således bør det være en betingelse for at et givet dyr er tilskudsberettiget, at det på forhånd er god-
kendt som værende en del af det koordinerede avlsarbejde for bevarelse af den pågældende race, og 
at såvel dets egen som dets afkoms afstamningsforhold kan bekræftes. 
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Det bør endvidere være en betingelse, at dyrene i et passende omfang gøres tilgængelige for offent-
ligheden, enten på opholdsstedet eller gennem udstillingsaktiviteter eller udlånsordninger til museer 
eller lignende, hvor dyrene vil kunne indgå i en kulturhistorisk formidlingssammenhæng 
 
Det kan overvejes, hvorvidt dyretilskuddet skal opretholdes på et niveau, der til dels er væsentligt 
højere end hvad der følger af gældende EU ordninger på området. Det kan endvidere overvejes, om 
der bør etableres en begrænsning på det antal dyr af en given race, som kan modtage dyretilskud. 
 
5.b. Arter og racer 
 
Det foreslås, at det fremtidige bevaringsarbejde koncentreres om nedenstående husdyrarter og –
racer. 
 
For hver race er anført den bevaringsmetode, der foreslås anvendt. Cryokonservering anbefales fo-
retaget i offentligt regi. Den levende bevaring anbefales gennemført i offentligt regi og/eller i privat 
regi med eller uden dyretilskud. 
 
Beskrivelsen af de enkelte racer tager primært udgangspunkt i racebeskrivelsen i pjecen ”Bevaring 
af GAMLE DANSKE HUSDYRRACER” udgivet af Udvalget til bevarelse af Genressourcer hos 
Danske Husdyr. Inden bevaringsarbejdet for får, geder, svin, fjerkræ, kaniner og bier besluttes ende-
ligt, er der behov for drøftelser med avlseksperter inden for de enkelte områder. 
 
De anførte besætnings- og dyretal omfatter som udgangspunkt de besætninger, der på opgørelses-
tidspunktet havde et fast samarbejde med Genressourceudvalget. 
 
Kvæg 
 
RDM 70  
 
Rød Dansk Malkerace anses for grundlagt i 1878. Racen er fremavlet ved import af rødt kvæg fra 
Angel, Nordslesvig og Ballum til krydsning med oprindeligt dansk rødt kvæg. Den havde sin stor-
hedstid i 1950’erne, hvor RDM udgjorde omkring 70 procent af Danmarks kvægbestand. 
 
Racen er en ensartet rød malkerace med høj mælkeydelse og en god kødproduktion. 
 
Racen er klart en oprindelig dansk husdyrrace og har følgelig stor kulturhistorisk interesse. Der fin-
des femten avlere med cirka 200 registrerede hundyr. Der findes allerede et stort sædlager. 
 
Bevaring bør ske gennem cryokonservering, og der bør opretholdes en levende bestand i offentligt 
regi samt en bestand i privat regi, der modtager dyretilskud. 
 
Ø-kvæg 
 
Det angives, at Ø-kvæget for over 100 år siden udgjorde en del af grundlaget for dannelsen af 
RDM. Kvæget fandtes på Fyn, Sjælland og omliggende øer. Dette kvæg blev i midten af 1800 tallet 
forbedret ved import af rødt kvæg fra Angel, samt Vest- og Nordslesvig. 
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Racen har jævnfør litteraturen ikke haft en placering som en typisk dansk husdyrrace, og den er 
ikke stambogsført. Racen har følgelig mindre kulturhistorisk interesse. 
 
Det hævdes, at der i dag eksisterer en besætning bestående af ca. 25 køer. Dokumentationen for, at 
denne besætning er repræsentativ for det kvæg, der fandtes på de danske øer for 150 år siden er 
tvivlsom. 
 
Bevaring bør ske gennem cryokonservering. Udvalget har noteret sig, at Fødevareministeriet på-
tænker at iværksætte en DNA undersøgelse af Ø-kvægets genetiske baggrund. Det foreslås, at det 
nye genressourceudvalg senest den 1. april 2004 træffer endelig beslutning om bevaringsindsatsen. 
Indtil da bør den eksisterende besætning modtage dyretilskud ved opretholdelse i privat regi. 
 
Jysk Kvæg 
 
Det Jyske Kvæg stammer fra det oprindelige sort- og gråbrogede kvæg, som var udbredt i Jylland i 
det 17., 18. og 19. århundrede. Den første stambog blev udgivet i 1881. Racen blev i første halvdel 
af 1900 tallet udviklet til en egentlig malkerace, der primært var sortbroget. I 1949 besluttedes det at 
gennemføre krydsning med hollandsk sortbroget kvæg, og racen ændrede navn til Sortbroget Dansk 
Malkerace. Enkelte individer af jysk race er bevaret uden indkrydsning eller har stor lighed med det 
jyske kvæg. Desværre har individerne ikke stamtavle i mange led, og baggrunden er således usik-
ker. Det anbefales at foretage DNA test til afklaring af den eventuelle genetiske forskel mellem lini-
erne. 
 
Racen er klart en oprindelig dansk husdyrrace og har følgelig stor kulturhistorisk interesse. I 1998 
var der 32 avlere med 85 køer og 12 tyre. Der hævdes at være to linier af Jysk Kvæg. Det anbefales 
at foretage DNA test til afklaring af den eventuelle genetiske forskel mellem linierne. 
 
Bevaring bør ske gennem cryokonservering, og der bør opretholdes en levende bestand i offentligt 
regi samt en levende bestand i privat regi, der modtager dyretilskud. 
 
Dansk Korthorn 
 
Korthornsracen er en gammel engelsk race, der blev importeret til Danmark i slutningen af 1800 
tallet, og i 1922 var cirka hver tredje ko i Jylland af korthornsrace. Senere blev der foretaget kryds-
ning med rødbroget kvæg, og der findes i dag meget få individer i Danmark, som henregnes til 
malkekorthorn, der er en særlig avlsretning inden for korthorn. 
 
Racens farve er oftest rødskimlet, men røde eller rødbrogede individer er almindelige, og underti-
den forekommer helt hvide dyr. 
 
Racen er ikke en oprindelig dansk husdyrrace, men den har i cirka 50 år haft en betydelig udbredel-
se i Jylland. Der findes enkelte hundyr af type som malkekorthorn, og der findes et mindre sædlager 
af gamle tyre. 
 
Bevaring bør ske gennem cryokonservering. 
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Får 
 
Dansk Landfår 
 
Dansk Landfår er opstået ved krydsning af oprindelige danske får med importerede dyr fra uden-
landske fåreracer. Racen fandtes oprindeligt i to forskellige typer som henholdsvis hede- og klitfår. 
I dag angives det, at der findes tre linier. Det anbefales at foretage DNA test til afklaring af den 
eventuelle genetiske forskel mellem linierne. 
 
Racen hører til gruppen af langhalede europæiske fåreracer. De fleste dyr har brunligt, gråt eller 
gråspættet hoved samt grå, gråspættede eller mørke ben. Fårene er hornløse, men hos vædderen kan 
der udvikles mindre horn. 
 
Racen betragtes som en oprindelig dansk husdyrrace. Der findes cirka 100 får og 20 væddere. 
 
Bevaringen bør ske gennem cryokonservering og ved levende bevaring i privat regi med dyre-
tilskud. 
 
Marskfår 
 
Racen Hvidhovedet Marskfår er dannet i begyndelsen af 1900 tallet. Racen er påvirket af engelske 
racer. Racen hører til gruppen af de tyske hvidhovede kødfår. 
 
Ulden er lang, grov og kun svagt kruset. Lammene har stor tilvækst, og racen er velegnet i områder 
med gode græsningsforhold. 
 
Racen betragtes som en oprindelig dansk husdyrrace. Den er ret udbredt i marskegne. 
 
Bevaringen bør ske gennem cryokonservering og ved levende bevaring i privat regi med dyre-
tilskud. 
 
Geder 
 
Landracegeder 
 
Landracegeden blev i begyndelsen af 1900 tallet forædlet med  Saanengeden  og Harzgeden.  
 
Den danske Landraceged findes i seks forskellige farvevarianter: Vildfarvet, sort med vildstriber, 
broget, hvid, blå og harzfarvet. Racens avlsmål er en ret stor og omgængelig ged med en høj mæl-
keydelse (mindst 800 kg. mælk pr. år). 
 
Racen var almindeligt udbredt i Danmark for 40-50 år siden. Bestanden er siden gået kraftigt tilba-
ge, men har dog været ret konstant i de seneste ti år. Der antages at være mindst 250 geder og 50 
bukke. 
 
Racen betragtes som en oprindelig dansk race. 
 
Bevaringen bør ske gennem cryokonservering og ved levende bevaring i privat regi med dyre-
tilskud. 
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Svin 
 
Dansk Landrace, 1970 
 
I begyndelsen af 1700 tallet var der to typer svin i Danmark, Øsvinet på øerne, og det jyske svin i 
Jylland. Dansk Landrace blev fortrinsvis udviklet fra bestanden af jyske svin. I 1900 tallet blev 
Dansk Landrace fremavlet med henblik på produktion af bacon til det britiske marked. Stambogsfø-
ring blev indledt i 1906. Omkring 1970 ændredes avlsmålet og et krydsningsprogram blev indledt. 
Racen er ensfarvet hvid. Kroppen er meget lang med veludviklede skinker, en let bov og et lille 
hoved med små hængende ører. 
 
Racen betragtes som en typisk dansk husdyrrace. I 1998 var der tretten avlere, som havde en be-
stand på 35 søer og 8 orner. 
 
Bevaringen bør ske gennem cryokonservering og ved levende bevaring i privat regi med dyre-
tilskud. 
 
Sortbroget Landracesvin 
 
Den nuværende bestand af sortbrogede svin stammer ligesom Dansk Landrace fra det gamle danske 
landsvin. Til racen har der været en begrænset import i 1930 af Glouchester Old Spot. Racen har 
aldrig haft stor udbredelse i Danmark, bl.a. fordi sortbrogede grise var uegnede til fremstilling af 
bacon. 
 
Racen er sortbroget. Kroppen er lang som hos Dansk Landrace, men slagtekvaliteten er ringere. Til 
gengæld har racen en høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. 
 
Racen betragtes ikke som en typisk dansk husdyrrace. I 1998 var der 22 avlere med en bestand på 
89 søer og 23 orner. 
 
Bevaringen bør ske gennem cryokonservering og ved levende bevaring i privat regi uden dyre-
tilskud. 
 
Heste 
 
Den Jyske Hest 
 
Den Jyske Hest er Danmarks nationale trækhest, udviklet fra en heterogen bestand af heste, som 
fandtes i Jylland omkring midten af 1800 tallet. Fornyelse i avlsarbejdet kom efter 1862 med den 
engelske hingst ”Oppenheim”, en krydsning mellem de engelske racer Shire og Suffolk. Den jyske 
hest blev i årene efter 1900 udviklet til landets nationale trækdyr. 
 
Den Jyske Hest er en mellemsvær til svær trækhest med stor brystdybde, føre lemmer, kraftig be-
vægelse og et godt temperament. Farven er i langt de fleste tilfælde rød, men enkelte brune og sorte 
individer forekommer. 
 
Racen er en oprindelig dansk husdyrrace. Der bedækkes årligt cirka 250 hopper af cirka 25 hingste, 
og der registreres cirka 100 føl pr. år. 
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Bevaringen bør i muligt omfang foretages ved cryokonservering, jfr. Appendiks I. Der foregår for 
nærværende en tilstrækkelig levende bevaring i privat regi, hvorfor dyretilskud ikke skønnes nød-
vendigt. Bestandsstørrelsen bør løbende overvåges. 
 
Frederiksborghesten 
 
Frederiksborghesten er Danmarks ældste nationale hesterace. Den har sin rod i Det Kongelige Fre-
deriksborgske Stutteri, der blev oprettet i 1560’erne, og havde sin glansperiode i 1700 tallet. Stutte-
riet havde stor indflydelse på hesteavlen i Nordsjælland. I 1900 tallet er racen udviklet til en let kø-
re- og ridehest. 
 
De fleste heste i racen er røde, men enkelte brune og sorte individer forekommer. 
 
Racen er en oprindelig dansk husdyrrace. I 1998 var der cirka 300 hopper og 30 hingste. 
 
Bevaringen bør i muligt omfang foretages ved cryokonservering, jfr. Appendiks I. Der foregår for 
nærværende en tilstrækkelig levende bevaring i privat regi, hvorfor dyretilskud ikke skønnes nød-
vendigt. Bestandsstørrelsen bør løbende overvåges. 
 
Knabstrupper 
 
Knabstrupperhesten er fremavlet på Sjælland i sidste halvdel af 1800 tallet med udgangspunkt i 
bestanden af Frederiksborgheste. Racen har middelstore udholdende køre- og rideheste med et godt 
temperament. 
 
Racens kendetegn er den plettede farvetegning som fremkaldes af appalusa-genet, som har en 
ufuldstændig dominant arvegang. 
 
Racen er ikke en typisk oprindelig dansk husdyrrace. Der er registreret  cirka 150 hopper og 20 
hingste, og der registreres cirka 45 føl pr. år. 
 
Bevaring bør ikke foretages i offentligt regi. 
 
Fjerkræ 
 
Danske Landhøns 
 
Landhønen har været kendt i Danmark siden jernalderen. Den brune landhøne er den mest alminde-
lige, men den findes også i andre farver, bl.a. gråtavlet og sort. Luttehønen er en kraftig lavbenet 
landhøne, der er mindre udbredt end den normale. 
 
Landhønen er en forholdsvis lille høne og racen beskrives som hårdfør og modstandsdygtig overfor 
sygdomme, flittigt fodersøgende, og en god æglægger, lidt sky af natur og med tilbøjelighed til fly-
velyst. 
 
Danske Landhøns er en oprindelig dansk husdyrrace. Racen er populær og udbredt blandt hobbyav-
lere. 
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Bevaring bør i muligt omfang ske gennem cryokonservering, jfr. appendiks I. Der foregår for nær-
værende en tilstrækkelig levende bevaring i privat regi, hvorfor dyretilskud ikke skønnes nødven-
digt. Bestandsstørrelsen bør løbende overvåges. 
 
Den Danske Landand 
 
Racen nedstammer sandsynligvis fra den pommerske and og findes i to farvevarianter, en vildtfar-
vet, der minder om gråanden, og en sort/hvidbrystet and. 
 
Den Danske Landand er en rolig, kødfuld dybtstillet fugl. Kødet er velsmagende. 
 
Racen er en oprindelig dansk husdyrrace. Der var i 1998 cirka 25 avlere med 80 ænder og 35 an-
drikker. 
 
Bevaring bør i muligt omfang ske gennem cryokonservering, jfr. appendiks I, og den levende beva-
ring bør ske i privat regi uden dyretilskud. Bestandsstørrelsen bør løbende overvåges. 
 
Den Danske Landgås 
 
Racen findes i to varianter, grå og gråbroget. Den er middelstor af vækst og har kun én bugpose 
eller køl. Øjnene bør være blå, men er i dag oftest brune, navnlig hos de grå landgæs. 
 
Landgæs regnes for nøjsomme, energiske fødesøgende fugle. Landgåsens væsentligste fortrin er 
dens evne til at producere ret fedtfattige slagtekroppe, hvilket blandt andet er baggrunden for dens 
relativt langsomme vækst. 
 
Racen er en oprindelig dansk husdyrrace. Der var i 1998 50 avlere med 175 gæs og 75 gaser. 
 
Bevaring bør i muligt omfang ske gennem cryokonservering, jfr. appendiks I, og den levende beva-
ring bør ske i privat regi uden dyretilskud. Bestandsstørrelsen bør løbende overvåges. 
 
Kaniner 
 
Hvid Dansk Landkanin 
 
Den Hvide Danske Landkanin er fremavlet i Danmark i slutningen af 1800 tallet, bl.a. ved ind-
krydsning med hvid belgisk kanin. 
 
Racen er hurtigt voksende og såvel slagte- som skindkvaliteten er fortræffelig, og den kommercielle 
kaninproduktion benytter i vid udstrækning avlsdyr fra avlslinier af Hvid Dansk Landkanin. 
 
Racen er en oprindelig dansk husdyrrace. Racen er udbredt og dermed ikke truet. 
 
Bevaring bør ske gennem cryokonservering. Der foregår for tiden en tilstrækkelig levende bevaring 
i privat regi, hvorfor dyretilskud ikke skønnes nødvendigt. 
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Bier 
 
Den Brune Bi  
 
Den Brune Bi har sit naturlige udbredelsesområde i Nordeuropa. I den erhvervsmæssige biavl her i 
landet er Den Brune Bi fortrængt ved import af gule og kaukasiske honningbier, som er mere pro-
duktive under danske vejrforhold. I Danmark findes den nu kun på Læsø. Der er endvidere en be-
stand i Sydgrønland. 
 
Den Brune Bi er i stand til at være aktiv ved lavere temperaturer end andre biracer. Desuden skal 
den være bedre til produktion af den efterspurgte lynghonning. 
 
Den Brune Bi er en oprindelig type. 
 
Udvalget anerkender problemet med racens bevaring, men mener ikke, at dette problem kan løses 
med de generelle metoder, som i øvrigt anvendes til bevaring af genetiske ressourcer. Løsningen 
bør i stedet søges gennem etablering af isolerede bestande.  
 
5.c. Implementering 
 
Udvalget erkender, at anbefalingerne i nærværende strategi indebærer en række organisatoriske 
omlægninger i forhold til gældende praksis, og at implementeringen følgelig vil kunne tage nogen 
tid. 
 
Den foreslåede organisationsstruktur, som beskrevet nedenfor i afsnit i afsnit 5.e. vil umiddelbart 
kunne implementeres. 
 
Det nye genressourceudvalg vil derefter kunne påbegynde såvel arbejdet med de nærmere planer for 
etableringen af bevaringscentrene som foretage en udvælgelse af de racer og linier, der skal udvæl-
ges til cryokonservation hhv. levende bevaring. Herefter vil genressourceudvalget skulle foretage en 
egentlig udvælgelse af de dyr, der skal danne grundlaget for det fremtidige bevaringsarbejde. 
 
Det vil sandsynligvis være nødvendigt at fortsætte med de nugældende dyretilskud i hvert fald for 
2003, således at de fremtidige behov er afklaret inden der etableres en ny ordning i forbindelse med 
det nye avlssystem, som beskrevet ovenfor under punkt 5.a.b.b. 
 
Med hensyn til den levende bevaring af de to gamle kvægpopulationer/racer jysk kvæg og RDM70 
anbefaler udvalget, at det kommende genressourceudvalg hurtigst muligt nedsætter en gruppe af 
forskere med kendskab til husdyravl, som får til opgave at udvælge cirka 60 køer og et tilsvarende 
antal opdræt af hver af de to populationer. Disse dyr skal udgøre de ”founderpopulationer”, som 
fremover skal danne fundamentet for det videre bevaringsarbejde for de pågældende populationer. 
Udvælgelsen af dyrene til disse ”founderpopulationer” bør ske på grundlag af al tilgængelig infor-
mation om alle dyr, som hævdes at tilhøre de pågældende racer. Det primære kriterium for udvæl-
gelsen af dyr til ”founderpopulationerne” bør være dyrenes afstamningsforhold, idet der bør lægges 
vægt på at det gennemsnitlige slægtskab mellem de udvalgte dyr minimeres. De udvalgte dyr bør i 
gennemsnit være repræsentative for racen og genetisk set udvise stor variation. 
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Udvalget anbefaler, at cirka halvdelen af disse dyr placeres i de særlige bevaringscentre, medens de 
resterende bør forblive hos avlere med speciel interesse for racen. 
 
Desuden får forskergruppen til opgave at udforme en fremtidig parringsstrategi for de to populatio-
ner. Strategien skal primært tage sigte på at minimere stigningen i indavlsgraden og at bevare racens 
karakteristika og genetiske variation. Befrugtningen bør primært ske ved anvendelse af kunstig sæ-
doverføring, eventuelt suppleret med ægtransplantation. Den anvendte sæd kan dels hentes fra de 
allerede eksisterende lagre og dels fra tyre udvalgt fra den aktive population. 
 
Alle køer og kvier i de udvalgte populationer skal være tilskudsberettigede uanset ejerforhold. Til-
skuddet følger koen, og udbetales hver gang den føder en levedygtig kalv, forudsat at kalvens fader 
er godkendt i avlsprogrammet. Der gives ikke ekstra tilskud ved flerfødsler. Ejerne af de relativt få 
handyr, der ønskes anvendt i avlsprogrammet tilbydes et beløb for leje af dyret med henblik på sæ-
dudtagning. I de følgende generationer vil alle kviekalve, der selv har udløst et tilskud til moderen, 
være tilskudsberettigede, hvis de senere føder levende kalve efter godkendte tyre. 
 
Det forudsættes, at der alene udbetales støtte til disse udvalgte populationer, og at eventuelle be-
stande som måtte blive opretholdt ud over disse ”founderpopulationer” ikke modtager tilskud, men 
at sådanne bestande kan modtage avlsvejledning fra genressourceudvalget, ligesom der kan tilbydes 
sæd til inseminering af ikke tilskudsberettigede dyr, som afstamningsmæssigt kan henføres til den 
pågældende race. 
 
Den tilskudsberettigede populations størrelse søges fastholdt på cirka 60 køer per race. Skulle popu-
lationen stige væsentligt, bør der sættes en øvre grænse for, hvor mange gange en ko kan modtage 
tilskud. Falder populationen i størrelse, kan den suppleres gennem indkøb af udvalgte dyr fra den 
ikke tilskudsberettigede population  
 
5.c.a. Fysiske rammer 
 
I tilknytning til institutioner, som varetager bevaring og formidling omkring landbrugets tidligere 
produktionsmetoder og –redskaber, naturforhold m.v. opbygges der staldanlæg, som kan rumme 
den del af den levende bevaring, som skal foregå i offentligt regi. Udvalget anbefaler, at der i videst 
mulige omfang gøres brug af eksisterende faciliteter, dog således at der etableres rationelle og hen-
sigtsmæssige driftsforhold. 
 
Til kvægracerne, der alle er malkeracer, anbefales det at etablere løsdriftstalde med tilknyttede mu-
ligheder for malkning. Staldanlæggene indrettes, så de er dyre- såvel som publikumsvenlige. 
 
Eventuelle staldanlæg til de øvrige arter indrettes efter nærmere afklaring med de involverede par-
ter. 
 
Det er udvalgets forslag, at disse staldanlæg primært søges etableret i tilknytning til eksisterende 
kulturhistoriske miljøer, således at de kan indgå som en del af disse miljøer, og således at der ikke 
kræves etablering af separate publikumsfaciliteter. 
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5.c.b. Praktisk gennemførelse 
 
Afhængigt af de organisatoriske forhold på de valgte steder for etablering af bevaringscentrene vil 
der konkret skulle tages stilling til ejerforholdene til dyrene såvel som til driftsansvaret for disse. 
 
Såfremt det ønskes at etablere husdyrbesætningerne før de nødvendige staldanlæg kan etableres, vil 
det offentlige bevaringsarbejde kunne påbegyndes i lejede faciliteter. Dette vil dog indebære, at 
disse besætninger enten ikke eller i hvert fald kun i reduceret omfang vil kunne være tilgængelige 
for offentligheden i denne overgangsperiode. 
 
De nødvendige nærmere afklaringer og konkrete dispositioner i forbindelse med implementeringen 
af den anbefalede strategi må nødvendigvis foretages efter en konkret stillingtagen, i hvilken det 
kommende genressourceudvalg bør inddrages i videst mulige omfang. 
 
5.d. Økonomi 
 
Udvalgets anbefalinger har naturligvis nogle økonomiske konsekvenser. Udvalget har i den sam-
menhæng foretaget en skønsmæssig vurdering af omkostningerne. Omkostningerne kan fordeles på 
etableringsomkostninger og løbende driftsudgifter. 
 
5.d.a. Etableringsomkostninger 
 
Etableringsomkostningerne består af omkostningerne til cryokonservering henholdsvis til etablering 
af de foreslåede bevaringscentre. 
 
Nedfrysningsomkostningerne kan skønsmæssigt opgøres som følger: 
 
Cryokonservering 
 
Kvæg 
Skylning af 80 køer og nedfrysning af 
300 embryoner inkl. vederlag til avlere  900.000 kr. 
Anden cryokonservering 100.000 kr.
 1.000.000 kr.
  
Andre husdyrarter 
Udtagning og nedfrysning af embryoner af får, geder og svin 500.000 kr. 
Anden cryokonservering 100.000 kr. 
 600.000 kr. 
Cryokonservering i alt 1.600.000 kr. 
 
Levende bevaring 
Etablering af staldanlæg til 60 køer plus opdræt 3.000.000 kr. 
Køb af mælkekvote 900.000 kr. 
Indkøb af besætning (60 køer og 60 kvier) 720.000 kr. 
Levende bevaring i alt 4.620.000 kr. 
 
Samlede etableringsomkostninger 6.220.000 kr. 
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I ovenstående beregninger er forudsat etablering af et helt nyt anlæg til kvægdelen på bevarings-
centrene, uanset at det må anses for sandsynligt, at dette ikke fuldt ud vil være nødvendigt henset til 
mulighederne for at udnytte allerede etablerede faciliteter i formidlingssektoren. 
  
5.d.b. Løbende årlige driftsudgifter 
 
Kvæg 
Pasning af besætninger på bevaringscentre 500.000 kr. 
Foderopbevaring 55.000 kr. 
Skylning af 2 køer og nedfrysning af embryoner 30.000 kr. 
Sædtapning af 3 tyre 45.000 kr. 
Avlsledelse, administration, møder m.v. 500.000 kr. 
Bruttoudgifter i alt 1.130.000 kr. 
 
Dækningsbidrag ved drift af besætninger 300.000 kr. 
Nettoudgifter i alt 830.000 kr. 
 
Andre husdyrarter 
Udtagning og nedfrysning af sæd og embryoner 50.000 kr. 
 
Driftsudgifter i alt p.a. 880.000 kr. 
 
Dyretilskud 
Kvæg 180.000 kr. 
Får og geder 50.000 kr. 
Svin 100.000 kr. 
Dyretilskud i alt  330.000 kr. 
 
Samlede årlige driftsomkostninger (Bevaringscentre og dyretilskud) 1.210.000 kr. 
 
Udvalget har ikke set det som sin opgave at tage endelig stilling til eventuelle modeller for finansie-
ringen af disse udgifter, men mener at man bør være åbne overfor eventuelle muligheder for medfi-
nansiering af såvel etableringsomkostninger som af de årlige driftsudgifter, henset til genressource-
arbejdets brede betydning for såvel væsentlige dele af dansk landbokulturhistorie som de turistmæs-
sige potentialer i forbindelse med etableringen af bevaringscentrene.  
 
5.e. Organisation 
 
Eet af kritikpunkterne, som den internationale evalueringsgruppe har rettet imod den hidtidige or-
ganisering af området har været den manglende inddragelse af avlerne i genressourceudvalget. Ud-
valget tilslutter sig dette synspunkt, idet det er udvalgets opfattelse, at det ud fra ønsket om en bred 
forankring af genressourcearbejdet blandt interessenterne vil være naturligt at inddrage avlerne i det 
fremtidige bevaringsarbejde. 
 
Samtidigt tilsiger hensynet til en effektiv styring af det løbende arbejde, at genressourceudvalget 
holdes relativt smalt. 
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Udvalget foreslår derfor, at der etableres et nyt, relativt snævert, fagligt genressourceudvalg, der 
forudsættes at varetage styringen af avlsarbejdet, tilskudstildelingen m.v. 
 
Udvalget bør sammensættes med en formand, udpeget af Fødevareministeren, samt et medlem ind-
stillet af KVL, et medlem indstillet af universiteterne i øvrigt, tre medlemmer indstillet af landbru-
gets organisationer, hvoraf de to repræsenterer avlerkredsen, samt et medlem indstillet af kulturmi-
nisteriet. De indstillede medlemmer forudsættes alle at have fagligt eller praktisk kendskab inden 
for områderne husdyravl, genetik eller landbrugskulturhistorie. 
 
Genressourceudvalget forestår implementeringen af nærværende strategi, og herunder udformnin-
gen af det koordinerede avlsprogram for de enkelte racer, jfr. herved afsnit 4.b. 
 
Genressourceudvalget sekretariatsbetjenes som hidtil af Fødevareministeriet, Danmarks Jordbrugs-
Forskning, idet der herved sikres tilgang til opdateret faglig viden på området. Af hensyn til det 
internationale samarbejde bør der sikres en nøje koordination mellem genressourceudvalget og 
Danmarks internationale repræsentation på genressourceområdet. Dette kan enten ske ved, at et af 
udvalgets medlemmer eller en person fra sekretariatet forestår den internationale kontakt, eller ved, 
at der etableres de fornødne organisatoriske strukturer til at sikre en sådan løbende koordination. 
 
Af hensyn til behovet for en løbende dialog med avlermiljøet forudsættes det nye genressourceud-
valg ud over repræsentationen fra avlerkredsen jfr. ovenfor, at afholde i hvert fald eet årligt åbent 
avlermøde, hvor genressourceudvalget og interesserede avlere får mulighed for at drøfte relevante 
spørgsmål/emner i forbindelse med bevaring af genetisk variation og den levende kulturarv. 
 
 
6. Sammenfatning 
 
Som anført i afsnit 5.a. er udvalgets anbefaling, at det danske arbejde med bevaring af genetisk va-
riation primært baseres på en forskningsbaseret, systematisk anvendelse af cryokonservering. 
 
Det anbefales endvidere, at det af kulturhistoriske og forskningsmæssige årsager er vigtigt at sup-
plere og understøtte denne konservering gennem støtte til en levende bevaring af de arter og racer, 
der har stor kulturhistorisk og genetisk interesse for Danmark. 
 
Det er udvalgets opfattelse, at man ved en sådan strategi vil kunne sikre bevaringen af genressour-
cer i Danmark og af den levende kulturarv, og herigennem bidrage til sikringen af kulturlandskaber 
og økosystemer. 
 
Det er samtidigt udvalgets opfattelse, at den foreslåede ændring i organiseringen af arbejdet bør 
muliggøre en større grad af samvirke i bevaringsarbejdet, og dermed sikre den nødvendige respekt 
omkring dette vigtige arbejde.  
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København, den 4. februar 2003 
 
 
 
Kjeld Nygaard Kristensen, Formand 
 
 
 
Lars Gjøl Christensen 
 
 
 
Volker Loeschcke 
 
 
 
Thorkild Lykke 
 
 
 

/Morten Blom Andersen 
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Appendiks I 
 
 
Notat om nedfrysning af arveanlæg i form af sæd, oocyter, embryoner og væv* 
 
Sæd: 
Det er muligt at nedfryse sæd fra alle betydende husdyrarter (kvæg, svin, får, geder, hest, fjerkræ, 
mink og hund). En ny frysemetode vil kunne reducere pladsbehovet med en faktor 6,5. 
 
Oocyter (ubefrugtede æg): 
Det er muligt at nedfryse og opbevare oocyter ved vitrifikation fra kvæg, får og svin. Dette vil have 
betydning ved en senere brug til in vitro befrugtning eller kloning. En ny hurtigfrysningsmetode har 
vist sig at være effektiv ved nedfrysning af særlig vanskelige celletyper. 
 
Embryoner: 
Det er ligeledes muligt helt rutinemæssigt at nedfryse embryoner udskyllet fra kvæg, får og geder, 
medens det er vanskeligere at opnå en tilfredsstillende overlevelse i form af drægtighed efter frys-
ning af svine- og hesteembryoner. Der forskes fortsat i denne problematik, og for svinets vedkom-
mende har brug af vitrifikation medført en væsentlig forbedring. Samme metode søges anvendt på 
hest, og indledende resultater har været lovende. Embryoner fremstillet ved in vitro fertilisation og 
kloning tåler frysning dårligere end embryoner produceret af levende dyr. 
 
Væv: 
Celler og væv, som ultimativt kan benyttes til den såkaldte somatiske eller voksen kloning tåler 
frysning. Der kan været tale om, at der sker en frysning, inden man fremstiller de cellelinier, som 
skal benyttes. Alternativt dyrkes cellerne i flere dage, indtil der er adskillige tusinder, som efterføl-
gende nedfryses. Der anvendes oftest bindevævsceller (fibroblaster), men man kan tænke sig stort 
set alle vævs- og celletyper benyttet til dette formål. Har man samtidig rådighed over oocyter, vil 
man have et enestående redskab til at genskabe dyr. 
 
Tidshorisont: 
For både sæd, embryoner og væv gælder, at de i nedfrosset tilstand kan bevare evnen til senere at 
befrugte/udvikle sig i lang tid. Der tales ikke længere om forholdsvis få år, men om tusind år; idet 
forskerne mener, at det kun er visse former for ”baggrundsstråling”, der vil kunne ødelægge celler-
nes DNA. Alle hidtidige forsøg med optøning af gammelt sæd og embryoner viser næsten fuld po-
tens. Det skal dog anføres, at da nedfrysningsteknikken er relativ ny har det endnu ikke været mu-
ligt at checke frugtbarheden af sæd, der har været nedfrosset i mere end 40-50 år. 
I et museforsøg blev museembryoner udsat for det der svarer til 2000 års baggrundsstråling, men de 
kunne alligevel efterfølgende udvikle sig til levende museunger. 
 
*Dette notat er udarbejdet af undertegnede efter samråd med Henrik Callesen og Peter Holm, DJF 
samt Torben Greve og Henrik Lehn-Jensen, KVL. 
 
 

Volker Loeschcke (sign.)    Lars Gjøl Christensen (sign.) 
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Appendiks II 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Danmarks Jordbrugsforskning 
Afdeling for Husdyravl og Genetik 

 
20. november 2002 

HC 
 
 
Til 
 
Strategiudvalget for bevarelse af  
husdyrgenetiske ressourcer 
 
 
Et kort notat om nogle nuværende og mulige bioteknologiske metoder til brug i arbejdet med 
bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer 
 
(1) Frysning af sæd 
En helt ny frysemetode er præsenteret af A. Arav fra Israel i 2002. den vil kunne reducere pladsbe-
hovet ved opbevaring af sæd i kvælstofcontainere med en faktor 6,5. 
 
(2) Frysning af oocyter og embryoner 
Gabor Vajta fra min Sektion har for ca. 5 år siden udviklet en hurtigfrysningsmetode (Open Pulled 
Straw, OPS) på kvæg. Den har siden vist sin værdi verden over som alternativ metode til nedfrys-
ning af særlig vanskelige celletyper – f.eks. oocyter fra kvæg samt embryoner fra svin og adskillige 
eksotiske dyrearter. 
 
(3) In-vitro produktion af embryoner 
På flere og flere dyrearter findes i dag en rimelig velfungerende metode til laboratoriemæssig ud-
vikling af embryoner ud fra oocyter opsamlet enten fra det levende dyr (Ovum-Pick-Up, OPU) eller 
efter dyrets død/slagtning. Der er dog stadig problemer med levedygtigheden af sådanne producere-
de embryoner og af de resulterende fødte afkom. Tendensen synes dog klart at være, at disse pro-
blemer alene er en forøgelse af allerede kendte problemer, og at hyppigheden af deres forekomst er 
meget varierende mellem forskellige laboratorier, men generelt er faldende. 
 
(4) Somatisk kernetransplantation (”voksenkloning”) 
Denne metode består af to klart adskilte delprocesser: 
(i) Etablering af cellekultur. Den genetiske donor til somatisk kloning består af celler fra et foster, 
fra et levende dyr eller endog fra et nyligt dødt dyr. Disse celler kan være opsamlet på mange må-
der, f.eks. ud fra hud. I laboratoriet behandles hudprøven, så særlige bindevævsceller (fibroblaster) 
isoleres. Disse celler dyrkes igennem flere dage indtil der er adskillige tusinde celler, som derefter 
nedfryses med f.eks. nogle tusinde celler i hvert fryserør. Når cellerne skal bruges, optøes ét rør, og 
cellerne dyrkes et par dage for at sikre, at de opfører sig normalt. 
(ii) Anvendelse af celler til kernetransplantation. I min sektion har Gabor Vajta udviklet en ny og 
mere enkel metode til kernetransplantation (Hand-Made Cloning, HMC). Dens fordel er, at der ikke 
kræves brug af mikromanipulatorudstyr, som er en betragtelig investering, og som kræver en bety-
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delig optræning for at kunne betjenes tilstrækkeligt sikkert og effektivt. Selve kloningsmetoden er i 
øvrigt den samme, som er anvendt de sidste mere end 15 år. Én celle sammensmeltes med et hjæl-
peæg (som er en umoden oocyt, der har fået fjernet sin cellekerne med kromosomer), og det nydan-
nede embryo udvikles i laboratoriet igennem nogle dage, før det transplanteres til en recipient. 
 
Status for denne kloningsmetode er, at der i dag er født afkom fra syv forskellige dyrearter (får, ged, 
kanin, kat, kvæg, mus, svin), og at der arbejdes adskillige steder i verden med at få den til at fungere 
på flere dyrearter. Det har vist sig, at der skal et særskilt udviklingsarbejde til for at kunne anvende 
metoden på hver ny dyreart, både med hensyn til celledyrkningen, men ikke mindst i forbindelse 
med selve kloningen. de problemer med levedygtighed, der blev nævnt i forbindelse med in-vitro 
produktion, gælder i endnu højere grad med klonede embryoner. 
 
En praktisk måde at anvende denne kloningsmetode på i et eventuelt arbejde med bevarelse af gen-
ressourcer vil defor være at etablere cellekulturerne, hvorved generne er bevaret. Som nævnt vil det 
også kræve et vist udviklingsarbejde for hver ny dyreart, men det vil være mindre kompliceret i 
forhold til det, der vil kræves med selve kloningen. Samtidig vil man med en bank af nedfrosne 
cellekulturer fra udvalgte dyr/dyrearter kunne afvente, at kloningsmetoderne bliver mindre proble-
matiske at anvende. Endvidere vil man have tid til at overveje, om man ønsker at udnytte cellerne, 
hvis kloning ikke er en metode, der anses for at være acceptabel i dette arbejde. 
 

---oooOOOooo--- 
 

Ønskes der yderligere oplysninger eller uddybende diskussion af de ovennævnte emner, står jeg 
naturligvis til rådighed. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Callesen (sign.) 
Sektionsleder ved 

Sektion for Forplantningsbiologi 
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Appendiks III 
 
Notat om etablering og in-vivo bevaring af en kvægpopulation 
 
Formål 
Formålet med dette korte notat er, at beskrive forudsætningerne for at kunne etablere og bevare en 
lille kvægpopulation, hvor mest mulig genetisk variation søges bevaret og hvor risikoen for at popu-
lationen er udsat for indavlsdepression søges minimeret. Principperne vil generelt også gælde for 
andre arter. 
 
Etablering 
For at fastholde en så stor genetisk diversitet som mulig, bør dyr udvælges sådan at det gennemsnit-
lige slægtskab imellem dem minimeres, givet den tilgængelige viden om racens slægtskab. Udvæl-
gelsen kan være baseret på dyr, sæddoser og embryoner. 
 
Der bør etableres en sædbank med sæddoser fra så mange og så ubeslægtede tyre som muligt, even-
tuelt som et supplement til eksisterende sædbanker. Derudover kan der med fordel tappes sæd af 
senere fødte tyre, der er mindst beslægtede med de øvrige tappede tyre. Tapning af sæd i senere 
generationer vil have en relativ lille effekt, hvis tilstrækkeligt mange tyre tappes for sæd ved etable-
ringen af avlsprogrammet. Så vidt muligt bør der etableres en sædbank ved etableringen af beva-
ringsprogrammet med sæd efter et antal tyre svarende til mindst 10 ubeslægtede tyre. For at tage 
højde for en tilpasning af populationen, bør der regelmæssigt tappes sæd fra tyre af senere generati-
oner. 
 
Placering 
Dyr fra den enkelte race bør fordeles i flere geografisk adskilte besætninger for at reducere risikoen 
for samtidig påvirkning af sygdom og andre hændelser som naturkatastrofer, brand m.m. Ligeledes 
bør en sædbank opdeles i geografisk adskilte enheder. 
 
Antal dyr 
Antallet af dyr er afgørende for den relative betydning af genetisk drift og dermed risikoen for ind-
avlsstigningen. Der bør tilstræbes så lav en indavlsstigning per generation som muligt. Den mest 
effektive regulering opnås ved at have en sædbank som beskrevet ovenfor. 
 
Ved bevaring af en levende population vil antallet af tyre oftest være begrænset. Der er ved mulig-
hed for at bruge 15 til 20 tyre (sædbank og levende tyre) per generation kun marginale fordele ved 
at have mere end 40 til 50 køer. 
 
Selektionsstrategi 
Avlsplanerne for de enkelte racer skal tilrettelægges sådan, at den effektive populationsstørrelse 
søges maksimeret og stigningen i det gennemsnitlige slægtskab mellem dyrene søges minimeret, 
givet den tilgængelige viden om slægtskab mellem individerne, som danner grundlag for avlsarbej-
det. 
 
Konsekvensen af dette er, at brugen af de enkelte dyr skal optimeres, og dermed at der er en central 
beslutningsproces omkring bevaring af enkeltdyr, antal afkom der bruges i det videre avlsarbejde og 
efterfølgende parringer. Oftest vil dette svare til, at der anvendes et ens antal afkom fra alle avlsdyr. 
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Værktøjer 
Der bør anvendes moderne værktøjer til styring af avlsarbejdet for at kunne minimere stigningen i 
det gennemsnitlige slægtskab, baseret på dyrenes afstamning. Sådanne værktøjer (software) er 
blandt andet udviklet på Danmarks JordbrugsForskning. 
 
Der kan desuden være fordele ved anvendelse af DNA information til en mere præcis beskrivelse af 
slægtskabet mellem dyr. 
 
Dette notat er udarbejdet af 
 
 

Volker Loeschcke (sign.)     Peer Berg (sign.) 


