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Nyhedsbrev nr. 2, 2015 
 
 
EKSTRANYT fra BEVARINGSUDVALGET 

- for avlere af bevaringsværdigt kvæg 
 
Sekretariatet for det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Res-
sourcer hos oprindelige danske Husdyrracer, i daglig tale Bevaringsudvalget, udsender 
på udvalgets vegne med mellemrum en nyhedsmail.  
 
Frigivelse af gammel tyresæd fra Statens Genbank – efter blodprøve 
I Genbanken findes der tyresæd fra 22 tyre (se bilag 1) tappet i perioden 1965 til 
1983, som er behørigt laboratorietestet og som efter Fødevareregionens tilladelse er 
afprøvet på hundyr i karantæne. 
 
NaturErhvervstyrelsen kan nu meddele, at Fødevarestyrelsen i dag har vurderet, at ty-
resæden fra disse 22 tyre gerne må anvendes – dog efter aftale for så vidt angår før-
ste anvendelse, og for visse tyre på avlers eget ansvar. 
 
Ifølge gældende regler for tyresæd fra før 1991 skal hvert ejakulat i Genbanken inden 
brug bl.a. være undersøgt med negativt resultat på Veterinærinstituttet for indhold af 
IBR-, BVD-,  M&K- og enzootisk leukose virus samt for indhold af patogene bakterier, 
herunder Campylobacter fetus. Derudover skal tyresæden afprøves ved inseminering 
af et hundyr (recipienten), og en undersøgelse af en blodprøve fra recipienten for virus 
og antistoffer skal give et negativt resultat (dvs. der må ikke være tegn på sygdom). 
 
Tyresæden fra de 22 tyre er ikke afprøvet efter de gældende regler, hvorfor Fødevare-
styrelsen stiller krav om, at der tages blodprøve fra første hundyr, som insemineres 
med tyresæd fra disse tyre. Blodprøven skal undersøges for enzootisk leukose virus. 
NaturErhvervstyrelsen ønsker at afholde udgiften til blodprøveudtagning og til labora-
torieundersøgelse af blodprøven, således at tyresæden fra den pågældende tyr kan 
blive endelig frigivet til avl uden restriktioner. Karantæneforanstaltninger kræves ikke. 
 
Tidligst 30 dage efter sidste inseminering skal første recipient blodprøveundersøges på 
Veterinærinstituttet for indhold af antistoffer mod enzootisk leukose virus. Desuden 
skal der foretages en undersøgelse for antistoffer mod enzootisk leukose virus 16 uger 
efter sidste inseminering. Kontakt sekretariatet angående fakturering til NaturErhverv-
styrelsen i forbindelse med blodprøvetagning og laboratorieundersøgelse af prøven.  
 
I stedet for at blodprøvetage det første hundyr, kan blodprøvetagningen ske fra nule-
vende hundyr, som tidligere har været insemineret med de pågældende tyre.  
Har du kendskab til sådanne hundyr, må du meget gerne kontakte sekretariatet – 
gerne med information om insemineringsdato og hundyrets CKR-nummer.  
 
Bevaringsudvalgets sekretariat 
NaturErhvervstyrelsen står for sekretariatsbetjeningen af Bevaringsudvalget, samt for 
listen over nyhedsmodtagere, så hvis du har spørgsmål eller en du kender gerne vil 
tilføjes nyhedslisten, så skriv til bevaringsudvalget@naturerhverv.dk eller ring til se-
kretariatet v/Malene Karup Olesen, tlf.nr.: 61 88 78 80. 
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Bilag 1 – Oversigt over tyresæd i Genbanken fremstillet før 1991, som er testet og afprøvet 
 

Nedenstående tyresæd opdeles i fire kategorier på baggrund af de bakteriologiske fund i tyresæden: 
(1) Ingen bakteriefund: Tyresæden kan anvendes. 
(2) Miljø-/tarm-/hudbakterier påvist: 

(2A) Bakteriefund: Ingen bemærkninger. 
(2B) Bakteriefund: Kendte sygdomsfremkaldende bakterier påvist (!). 
(2C) Bakteriefund: Højt antal af bakterier påvist (!) 
 

(!) For så vidt angår tyresæden i kategori 2, foregår anvendelsen for egen risiko, idet der er en risiko for bakte-
riel infektion af recipienten. Det er ved anvendelse af denne tyresæd derfor vigtigt, at iagttage recipienten, og 
tilkalde dyrlæge, hvis der opstår symptomer på infektion. Dette er specielt vigtigt for kategori (2B) og (2C). 
Dog bemærkes det, at der ikke er fundet anmeldepligtige sygdomme i tyresæden. 
 

Form Race Navn Stbnr. Kategori  Form Race Navn Stbnr. Kategori 

Strå SDM ÅLBORG BOS 7272 (1)  Piller RDM CENTRUMS VÆRN 28690 (2C) 

Piller SDM SKIVE HAL 7464 (2C)  Strå RDM BORNHOLMS BANKO 28756 (2C) 

Strå SDM BJERRINGBRO 
FRANS 

7480 (2C)  Strå RDM DYBBØL VANG 29247 (2A) 

Strå SDM VIBORG ERNST 8294 (2B)  Strå RDM HORSENS RAS 29679 (2A) 

Strå SDM SDR. KJÆR 9201 (2A)  Piller RDM NORDFYNS LØD 29852 (2B) 

      Piller RDM ØSTJ.  CHEF 29871 (2A) 

Form Race Navn Stbnr. Kategori  Piller RDM NORDFYNS DAM 29924 (2A) 

Piller KOR NORDTHY HÅLS 43336 (1)  Piller RDM SYDVESTFYNS FELT 30043 (2C) 

Piller KOR NORDTHY FINN 43348 (1)  Strå RDM ULSE VANO 30240 (2C) 

Strå KOR THY Johan 69007 (1)  Strå RDM ØSTJ. BANKO 30366 (1) 

Strå KOR THY Kræn 69020 (1)  Strå RDM HV KJELD 31456 (2A) 

Piller KOR THY Kløv 43323 (2A)  Strå RDM KOL KORT 31764 (2A) 

 


