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 Referat  

 
Møde i Danske Husdyr, mandag d. 28.12. 2014 på Hermodsvej 29, Viborg 

 

Deltagere fra bestyrelsen i Danske husdyr:  

Sonja Andersen, Ole Mols, Henning Lund Jensen, Torkild Liboriussen, Erik Rafn og Christian 

Rudbæk.  

 

Deltagere fra avlsudvalgene: 

RDM-1970: Ole Mols. 

Jysk Kvæg / SDM-65: Henning Lund Jensen, Christian Rudbæk og Aase Christiansen 

Dansk Malkekorthorn: Eigil Andersen og Britta Andersen 

Dansk Landracegrise: Eigil Andersen og Rose Mols 

Land- og Marsk-får: Rose Mols 

 

Afbud fra Carl Christian Madsen, Jens Ole Mols, Ids Insinga og Preben Kyed. 

I alt 10 deltagere. 

 

 

Mødets formål var at få samlet informationer og bilag til aflæggelse af slutrapporter for de 3 

projekter som Danske Husdyr er projektleder på.   

 

 

1. Siden sidst  

Frank Møller Fransen har i et åbent brev, til bl.a. Danske Husdyr, beklaget, at der i Danske Husdyrs 

ansøgninger til Bevaringsudvalget, er anvendt betegnelsen ”Dansk Malkekorthorn”. Det blev 

besluttet, at vi svarer på brevet. Vi fastslår, at vi ikke har planer om at oprette en avlsforening for 

Dansk Malkekorthorn, men at Danske Husdyrs avlsudvalg for korthorn varetager interesser for de 

avlere, som har dyr af den oprindelige type af malkekorthorn, og som ønsker at bevare dyr af denne 

type og afstamning. 

  

2. Økonomi i Danske Husdyr og avlsudvalgene 

Danske Husdyrs konto havde et indestående på 27.513,19 kr. d. 27.12. 

Konsulent Knud Ravn har sendt os en regning for udførelse af besætningsbesøg og beskrivelse af 

dyr i efteråret 2014, samt opdatering af stambøgerne for alle racer. Udgifterne er på 32.157 kr. , 

men RDM-avlsudvalget har betalt 10.000 kr a’conto. Det blev besluttet, at restbeløbet - 22.157 kr.,  

betales af avlsudvalget for Jysk Kvæg – SDM-65. Avlerbetalingerne i forbindelse med 

besætningsbesøgene – i alt 3.950 kr. - tilfalder Danske Husdyr.  

 

Avlsudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65 har et indestående på 48.952,29 kr. RDM har ca. 

10.412,14 kr., og Avlsudvalget for Svin har 18.500 stående på deres konto. Avlsudvalgene har søgt 

tilskud for 2014, og der er givet tilsagn om støtte til alle avlsudvalgene, inklusive avlsudvalget for 

Korthorn, og avlsudvalget for får, som ikke tidligere har fået tilskud. Alle avlsudvalgene er hver 

blevet tilkendt 20.000 kr. Dette beløb kan de disponere over, for så vidt som det drejer sig om 

aktiviteter, som er anført i formålsbeskrivelsen i Danske Husdyr’s vedtægter.   

 Avlsudvalget for Jysk Kvæg og SDM-65 fik afslag på ansøgning om tilskud til 2 racer med 

begrundelsen, at det er samme organisation. Henning Lund Jensen foreslog, at vi ved den næste 
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generalforsamling nedlægger det fælles avlsudvalg, og udpeger to uafhængige avlsudvalg, ét for 

Jysk Kvæg, og ét for SDM-65. Forslaget blev afvist af den øvrige bestyrelse med begrundelsen, at 

der er for få avlere af SDM-65 blandt foreningens aktive medlemmer. 

   

 FødevareErhverv har overført 67.423,47 kr. d. 28.12 som betaling for de 3 projekter, som Danske 

Husdyr er projektleder for.  

Projekttitel: DNA-typning af avlstyre af gamle danske kvægracer, projekt nr. 14-32640-

000030. Der er søgt om 50.000 kr. til dækning af udgifter til DNA-typning af avlstyre af 

bevaringsværdige gamle danske kvægracer som anvendes i avlen i 2014, og som ikke allerede har 

fået deres afstamning verificeret ved Blodtype- eller DNA-test. I forbindelse med ansøgning om a-

conto betaling er bevillingen reduceret til 47.423,47 kr., idet der er givet afslag på dækning af 

udgifter ved afholdelse af det bestyrelsesmøde, hvor projektet blev planlagt, samt udgifter ved 

udgivelse af det medlemsblad, hvori medlemmerne blev informeret om projektet. Udgifterne ved 

projektet er efterfølgende opgjort til 47.461,44 kr.  

  

Projekttitel: Racebeskrivelser for gamle danske fåreracer, projekt nr. 14-32640-000053.  

Der er søgt om 10.000 kr. til dækning af udgifter ved udførelse af systematiske racebeskrivelser 

(racestandarder) for Danske Landfår og Marskfår. Ansøgningen blev bevilget. Udgifterne ved 

projektet er efterfølgende opgjort til 10.250 kr. 

 

 Projekttitel: DNA-analyse af Dansk Malkekorthorn, projekt nr. 14-32640-000054. 
Der er søgt om 10.000 kr. til at indsamle materiale (vævsprøver) af den aktuelle bestand af Dansk 

Malkekorthorn. Ansøgningen blev bevilget. Udgifterne er efterfølgende opgjort til 10. 184,91 kr. 

 

Torkild og Sonja laver og indsender slutrapporterne på alle 3 projekter, som skal være afleveret 

senest d. 4. januar 2015. 

  

 Eventuelt 

Der skal udsendes indkaldelser til Generalforsamlingen i slutningen af januar. Regnskab for 2014 

skal afsluttes og fremsendes til revisorerne inden d. 1. februar. 

 

Bestyrelsen fremsender forslag til revision af vedtægterne. Stk. 4 omhandlende valg til raceudvalg. 

Det foreslås, at der fremover kun vælges én suppleant til raceudvalgene, mod hidtil to.  

 

Foreningen får jævnligt henvendelser fra nye medlemmer, som efterspørger vejledning om avlen. 

Med fremstilling og udgivelse af stambøger for de gamle kvægracer har foreningen de nødvendige 

hjælpemidler, men mange af de nye avlere mangler forudsætninger for at kunne bruge dem. For så 

vidt angår svin og får findes desværre ikke oversigter over afstamninger på de nulevende bestande 

af avlsdyr. Det kan eventuelt være en opgave for avlsudvalgene at hyre konsulenter til afhjælpning 

af disse behov.  

 

Foreningens kommende medlemsudflugt blev drøftet. Beslutning herom træffes dog først på næste 

bestyrelsesmøde. Sagen kan tages op ved den kommende generalforsamling. 

 

Ole Mols refererede fra et besøg på Vestfyns Efterskole, hvor han havde holdt foredrag om de 

gamle danske husdyrracer og arbejdet med at bevare dem. 

 

Mødet slut kl. 22.30.                       Referent: Torkild Liboriussen 


