NaturErhvervstyrelsen
Miljø & Biodiversitet/MKOL
Den 28. oktober 2015
Sagsnr.: 15-3049-000005
Beslutningsreferat for 10. konstituerende møde i det rådgivende
Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer, den
14. september 2015 hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30,
1780 København V, kl. 10 til 16.

Dagsorden
1.

Kl. 9.30 - 10: Morgenmad
Kaffe/the og morgenbrød.

2.

Kl. 10: Velkomst til nye medlemmer af Bevaringsudvalget

3.

Formanden siden sidst

4.

Information fra medlemmerne – bordrunde

5.

Information fra sekretariatet

6.

Referatet fra sidste møde

7.

Afstemning ved personligt fremmøde
Skal kommissoriets krav herom forsøges ændret?

8.

Behandling af forslag om sædproduktion fra tre tyre, samt
ægskylning af en ko

9.

Racekode 46 og 47

10. Forespørgsel: Hvad ønsker man fremover?
11. Forespørgsel: Kan der udbetales penge til kåringer eller kun
til beskrivelser?
12. 12.00 – 12.30: Frokost
13. 12.30 – 12.40: Kort rundvisning i NaturErhvervstyrelsen
14. Avlermøde på Gl. Estrup den 21. november 2015
Der skal ifølge kommissoriet udarbejdes en handlingsplan (arbejdsplan), som skal forelægges avlerne på den årlige workshop.
Input til program for dagen og arbejdsplan for 2016.
15. Procedure for uddeling af trykte foldere og plakater om
husdyrgenetiske ressourcer
16. Skiltning og priser
Pris for skiltet ”Bevaringsværdig besætning”.
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17. Opbevaring af genmateriale på flere lokaliteter
18. Indsamling af yderligere genmateriale
Status for fremsøgning af internationale retningslinjer, herunder
muligheder for konservering af materiale fra fjerkræ.
19. Møder i 2016
20. Eventuelt
21. Senest kl. 16 – slut

Afbud fra:
Lis Roborg, Aksel Poulsen og Frank Møller Fransen.

Ad 1:
Morgenmad.
Ad 2, 3 og indskudt punkt 5:
De tre nyvalgte medlemmer af Bevaringsudvalget præsenterede sig.
Kim Holm Boesen fra sekretariatet præsenterede NaturErhvervstyrelsen,
og nævnte, at der var tale om et unikt udvalg, idet flertallet af medlemmerne var valgt ved direkte avlervalg. Kim Holm Boesen orienterede
om reglerne om habilitet og aktindsigt, samt om, at der ville blive udarbejdet et beslutningsreferat for mødet. Medlemmer af Bevaringsudvalget får mødeforplejning og refundering af transportudgifter.
Udvalget besluttede, at ved afstemninger i udvalget, skrives antal
stemmer kun, og ikke navn. Navn kan påføres efter ønske fra den pågældende, og medlemmer kan få påført en mindretalsudtalelse.
Udvalget anmodede om, at få tilsendt en oversigt over finanslovsbevilling og budget herfor. Sekretariatet ville sende dette til udvalget.
Intet nyt fra formanden. Formanden udtrykte ønske om et møde med
formanden for Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer. Sekretariatet
ville formidle kontaktoplysninger.
Ad. 4:
Ole Mols: Øget efterspørgsel efter dyr både inden for kvæg, får og geder. Det historiske dyrskue på Museumsgården Karensminde var velbesøgt.
Holger Jessen: Vellykket Historisk dyrskue på Hessel.
Niels Rasmussen: Meget PR og dyrskuer. Udleveret ca. 75 tegninger af
hønsehuse, jf. projektet i 2014 ”Bedre huse til fjerkræ”. Florerende problem med sygdommen Hønselammelse (virus), hvor kyllingerne dør.
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Resistens opstår. Man kan vaccinere mod hønselammelse, og vaccinen
skal anvendes inden 2 timer. Fjer kan sendes til test i Tyskland.
Bettina Buhl: Sommeren har budt på godt museumsvejr, og der er
etableret foderrunder for gæster. Det historiske dyrskue på Gl. Estrup
var bundet op på, at der samme dag var høstdag, og da vejrudsigten
bød på regn, blev dagens arrangement derfor aflyst – hvilket var en beslutning, som museet bagefter fortrød og har taget ved lære af. Museets
plan for de næste 3-4 år er at arbejde med den levende kulturarv.
Vivi Hunnicke Nielsen: Deltog i ERFP-AnGR (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources)-møde den 29. august 2015 i Polen (se
præsentationer og resultater fra det 21. møde her: http://www.rfpeurope.org/). Informationssystemet for husdyrmangfoldighed (DAD-IS)
vil der komme en ny udgave af i september 2016. Derudover omhandlede mødet etablering af samarbejdsaftale omkring EUGENA (EUgenbank), samt ’Access and Benefit sharing’.
Christina: Intet.
Ad. 6:
Udvalget besluttede, at referatet fra forrige møde, blev et nyt fast punkt
på dagsordenen, samt at dette ville blive sendt med mødeindkaldelsen.
Ad. 7:
Diskussion om krav om personligt fremmøde ved avlervalg.
Udvalget besluttede, at der fortsat var krav om personligt fremmøde
ved avlervalg, men at næste valg skulle holdes mere centralt i Danmark, evt. på øerne (jf. at de to forrige valg var i Jylland).
Ad. 8:
Udvalget besluttede, at de ønskede produktion af sæd til Statens Genbank fra følgende tre tyre:
1. DK Korthorn, CKR-nr. 52910-01694, f. 03.03.2015, Far: Thy Johan
2. SDM, CKR-nr. 57640-01352, f. 10.06.2015, Far: SK Vina
3. SDM, CKR-nr. 52910-01692, f. 28.02.2015, Far: ÅLB Horn
Udvalget godkendelse var med forbehold for besigtigelse ved Bevaringsudvalget af SDM-tyrene inden udtagning af veterinære prøver.
Stambogsføring kunne iværksættes.
Udvalget besluttede for nuværende at takke nej til tilbuddet om ægskylning på RDM-ko, CKR-nr. 25073-0476, f. 18.12.12.
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Ad. 9:
Udvalget besluttede, at rekvirere en ny liste over kvæg i racekode 46.
Udvalget besluttede, at kvægrepræsentanterne tog initiativ til et møde
med Seges om racekode 46 og 47 sammen med Vivi Hunnicke Nielsen.
Ad. 10 og 11:
Udvalget besluttede at svare, at udvalget ikke ønsker kåringer. Angående rådgivning om udfærdigelse af avlsplaner, kan der ansøges om projektmidler ved udgangen af oktober 2015.
Sekretariatet orienterede om arbejdet med at opdatere listen over tyresæd i Statens Genbank.
Ad. 12 og 13:
Frokost og rundvisning i NaturErhvervstyrelsen.
Ad. 14:
Udvalget besluttede, at der ikke indlægges en ekskursion i programmet
for avlerdagen den 21. november 2015.
Udvalget ville forsøge, at få et opvarmningsindlæg v/Erik Ørnsbjerg
(agronom, dommer og avlskonsulent), samt et indlæg ved Peer Berg,
(NordGen Husdyr, og programment EVA).
Udvalget besluttede, at avlerne på workshoppen, skulle kunne give bidrag til indholdet af en kommende strategi for bevaringsarbejdet med
de husdyrgenetiske ressourcer.
Ad. 15:
Udvalget besluttede, at plakater og brochurer gerne må uddeles efter
anmodning.
Ad. 16:
Udvalget besluttede, at for så vidt angik de arter som var berettiget til
dyretilskud, var minimumskriterierne for at modtage skiltet ”Bevaringsværdig besætning”, de samme racebetingelser, som for at modtage dyretilskud.
Bettina Buhl tilbød, at skilte kunne bestilles til og opbevares på Gl.
Estrup, og Ole Mols tilbød tillige sin hjælp i forbindelse med distributionen.
Sekretariatet oplyser, at der sandsynligvis først vil kunne findes økonomiske midler til indkøb af skilte i 2016.
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Ad. 17:
Sekretariatet ville forsøge at skaffe et overblik over muligheder og priser for etablering og drift af dubletsamlinger af materialet i Statens
Genbank.
Ad. 18:
Aarhus Universitet ville udarbejde notater herom.
Vivi Hunnicke Nielsen formidlede nogle af de foreløbige resultater af undersøgelsen. Det er muligt at tappe og kryokonservere sæd fra haner,
men sædopbevaringsstoffet glycerol modvirker efterfølgende befrugtning af høns. Modsat mennesker har hanen ens (WW) kønskromosomer
og hønen uens (XW) kønskromosomer.
Niels Ramussen: Det var ikke umiddelbart muligt at tappe sæd fra
svømmefugle.
Ad. 19:
Følgende aktiviteter/møder er planlagt i 2015/2016:
a) Lørdag den 21. november 2015: Avlermøde på Gl. Estrup
b) Fredag den 27. november 2015, Jylland: Gennemgang af indkomne projektansøgninger, samt evt. påbegyndelse af strategiarbejde
c) Uge 4 eller 5 - januar 2016: Udvalgsmøde
d) Uge 18 - maj 2016: Udvalgsmøde
e) Uge 35 - september 2016: Udvalgsmøde
f) Uge 48 - nov./dec. 2016: Udvalgsmøde
g) Lørdag den 19. november 2016 – Avlermøde på Gl. Estrup
Ad 20: Sekretariatet orienterede om ministeriets kontrakt om forskningsbaseret myndighedsbetjening med universiteterne.
Ad 21: Mødet afsluttet kl. 16.
Næste gang udvalget mødes er til avlerdagen (foreløbigt ca. kl. 9.3017. 30), som afholdes den 21. november 2015 på Gammel Estrup Landbrugsmuseum, Randersvej 4, 8963 Auning.
samt til
Udvalgsmøde, den 27. november 2015 kl. 9.30-16 hos NaturErhvervstyrelsen, Eltangvej 230, 6000 Kolding.
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