
10 år og hvad så ? 
Center for Biodiversitet har iår 10 års jubi-
læum - en god anledning til et tilbageblik.
Det går rigtig skidt med bevaringen af gam-
le racer ikke bare i Danmark men over hele 
kloden. FAO skønner at der nu forsvinder en 
race pr. måned. I mange lande er der en god 
forklaring på den udvikling - i fattige lande 
er der ikke ressourcer til at hæge om ting 
der ikke er profitable - eller det har udvik-
lingseksperterne ihvertfald overbevist de 
økonomiske magthavere og bistandarbejdere 
om. Sandheden er jo at rigtig mange racer 
har en historie, der er lige dele kultur og 
produktion eller endda er fremelsket pri-
mært for kulturelle formål for århundreder 
siden - og de kulturer og lande var jo ikke 
specielt rige dengang racerne for århundre-
der siden blev etableret. De samfund gik 
bare på mere end et ben og prioriterede an-
dre værdier end materiel rigdom alene. Så 
dyr og racer kan sagtens eksistere uden en 
moderniseret og effektiviseret produktion. 
Når det stadig går dårligt med bevaringen af 
gamle husdyrracer i Danmark, er der deri-
mod ikke en god forklaring; men nok en 
masse dårlige bortforklaringer.
Alle racerne befinder sig stadig på samme 
usikre niveau, som da bevaringsdiskusionen 
startede for ca. 25 år siden. Populationerne 
er så små, at de fleste er i kategorien stærkt 
truede. Avlerne udskiftes så hurtigt, at der 
ofte slet ikke når at blive tale om “avl”, og 
antallet af “avlere” såvel som avlere falder.
Det gamle Genressourceudvalg nåede aldrig 
at erkende de virkelige problemer eller kom-
me så langt som til at respektere avlerne og 
komme dem imøde.
Det nye Genressourceudvalg er ikke kommet 
meget videre. Avlerrepræsentanterne er ble-
vet trukket ind i et nepotistisk spil, hvor det 
gælder om at skaffe den forening, man selv 

kommer fra, fordele, anerkendelse og penge, 
ikke om at repræsentere alle dyr og avlere 
indenfor den dyreart, man repræsenterer.
De virkelige problemer beskæftiger udvalget 
sig kun på skrømt med. Så man om alle pro-
blemområder kan sige, at det har udvalget 
skam også prioriteret (men bare ikke gjort 
noget reelt ved).
Genressourceudvalgets embedsmænd skaber 
forvirring med mange forskelligrettede sig-
naler og paroler, der ikke er særlig koordi-
nerede indbyrdes eller gennemtænkte i for-
hold til deres virkning på den langsigtede 
bevaring af gamle racer. Meget peger på at 
diverse arbejdsplaner, seminarer og rappor-
ter blot er led i udfyldelse af Genressource-
udvalgets egne rammer, så man kan doku-
mentere det forventede aktivitetsniveau 
overfor embedsmænd højere i systemet.
Genressourceudvalget vil nok hævde, at de 
forsøger skabe et fælles fokus. Desværre er 
det lige pt. et fokus, der skal overbevise av-
lerne om at vejen frem er, at omdanne be-
varingen af uproduktive dyr til en forret-
ning - det lyder som en vittighed; men ud-
valget har brugt 100.000vis af kroner på 
rapporter og seminarer med dette “fokus”.
Avlere af gamle danske og andre kulturhi-
storiske racer er delt i utallige foreninger,  
ofte flere foreninger for samme race, des-
værre skyldes opdelingen ofte mere person-
modsætninger end interessemodsætninger. 
Bevaringsavlere og kommercielle småprodu-
center er blandet sammen på kryds og tværs 
i foreningerne. Det skader begge parter - 
men specielt bevaringsarbejdet ville have 
fordel af, at de, der vil bevaring og andre 
ikke-kommercielle formål med deres dyr, 
havde deres egne foreninger uden indflydel-
se af  kortsigtede økonomiske interesser.
Hvis ikke der sker et sporskifte, vil bevarin-
gen af husdyrracerne falde til jorden efter 
25 års køren i samme rille.
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