Dansk Landraceged
Landracegeden blev i begyndelsen af det 19. århundrede forædlet med Saanengeden og Harzgeden.
Dansk Landraceged er en malkeged af middelstørrelse med en tæt, forholdsvis langhåret pels.

Fænotype

udaddrejede spidser. Hos bukkene er hornene meget
kraftige. Hovedet er stærkt bygget, men virker ikke
groft. Profilen er med lige eller let konkav næseryg.
Ørene bæres højt på hovedet og er forholdsvis korte.
Halstitter er almindelige. Hunnens yver er stort og
produktivt.

Landracegeden findes i syv farvevarianter: sort, hvid,
blå, broget, vildfarvet, sort vildfarvet og harzfarvet.
Pelsen består af dækhår og underuld. Ulden fældes
normalt om sommeren. Både gederne og bukkene
har hageskæg. Den Danske Landraceged er som
regel hornet, men genetisk kullede individer forekommer. Hornenes form er bagoverbuede med let

Racen beskrives som en robust/hårdfør race. Den
har kraftige knogler dog uden at være groft bygget.
Udvokset vejer geden 50-60 kg og måler 75-80 cm,
mens bukken er en del tungere med en vægt på 7090 kg. Højden er mellem 85 og 95 cm. Racen er middelstor til stor.

Produktion

Antal avlere (2007): 32
Population:
Hundyr ældre end 1 år: 194
Handyr ældre end 1 år: 85

Vægt: Ged: 50-60 kg; Buk: 70-90 kg
Højde: Ged: 75-80 cm; Buk: 85-95 cm

Tilvæksten for kiddene ligger på 173 g/dag i de første
to måneder og på 145 g/dag fra en alder på to til fire
måneder. Kødet er beskrevet som velsmagende, saftigt og mørt.

Produktion:

Reproduktion

Fænotype:

Mælk: 500-1000 kg mælk/år

Reproduktion:
Kuldstørrelse: 1 ved 1. læmning (1 år), 1,9
ved 1. læmning (2 år) og 1,4 ved øvrige
Dødelighed lam: 30,2 %

Dyretilskud (2010):
Hundyr: 86
Handyr: 23
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Den Danske Landraceged er primært en malkerace,
men kødet fra den anvendes også. Landracegeden
har en mælkeproduktion, der ligger mellem 500 og
1000 kg mælk pr. år. En besætning med 76,4 årsgeder gav i 2005 i gennemsnit 724 kg mælk med en
fedtprocent på 4,28 og en proteinprocent på 3,18.

Landracen har lette læmninger og gode moderegenskaber. Den Danske Landrace får i gennemsnit ét
kid, når geden er 1 år ved første læmning. Ventes der
til geden er 2 år, ses der i gennemsnit 1,9 kid. Ved
anden læmning ligger den gennemsnitlige kuldstørrelsen på 1,4 kid. Fødselsvægten ligger i gennemsnit
på 2,8 kg. Kun 2,9 % af læmningerne er vanskelige,
og 95,2 % af kiddene er levendefødte.

Andet
Landracegeden beskrives som et intelligent og samarbejdsvilligt dyr med et livligt temperament.
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