Den Danske Landgås
De danske tamgæs stammer fra de vilde gåseracer,
der findes på den nordlige halvkugle. Det formodes,
at Den Danske Landgås stammer fra grågåsen.

Fænotype
Den Danske Landgås findes i to farvevarianter.
Den er ren grå eller grå- og hvidbroget. Den grå- og
hvidbrogede gås er hvid i grundfarven med grå hals,
ryg og sider. De fleste gæs har brune øjne, men den
oprindelige øjenfarve var blå. Næbet er orangerødt,
og der ses en hvid ring omkring næbroden. Fjerene
er korte, hårde og meget tætsiddende. Racen er middelstor. Gåsen vejer omkring 6 kg, mens gasen vejer
omkring 7 kg. Racen har et bredt og fyldigt bryst og
har kun én bugpose eller køl.

Produktionsegenskaber
Gåsen kan producere 30-40 æg, hvis de samles
ind løbende. Æggene vejer mindst 140 g. Landgæs
regnes for nøjsomme, energiske fødesøgende fugle.
Slagtekroppen er fedtfattig, hvilket bl.a. kan tilskrives dens relativt langsomme vækst. Kødet er forholdsvis mørt og saftigt. Dun og småfjer bliver brugt
til dyner. Før i tiden blev svingfjerene brugt som
pennefjer.

Reproduktion
Yngleperioden for Den Danske Landgås starter omkring kyndelmisse. Her laver den en rede. Gåsen har
stor rugelyst og ynglevillighed. Hvis æggene ikke
samles ind løbende, begynder gåsen at ruge, når der
er omkring 10 æg i reden. Gåsen har fremragende
forældreegenskaber og er desuden en habil gæslingefører, der har kontrol over kuldet.

Andet:
Landgåsen kan i pressede situationer flyve længere
strækninger, og den forsvarer sig med stor ihærdighed
mod fjender. Den har et iltert og vågent temperament,
og gaserne kan være noget aggressive. Den Danske
Landgås er god til at tilpasse sig omgivelserne.
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Antal avlere (2007):
30-40
Population (2007):
Hunlige avlsdyr: 120
Hanlige avlsdyr: 60

Fænotype:
Vægt: Gås: 6 kg; Gase: 7 kg

Produktion:
Antal æg: 30-40 æg
Ægvægt: Min. 140 g

Den Danske Landand
Den Danske Landand har sin oprindelse i området
omkring Østersøen og stammer sandsynligvis fra
den pommerske and. Den er af forholdsvis ny oprindelse sammenlignet med de andre gamle danske
fjerkræracer.

Fænotype
Racen findes i tre farvevarianter.Den ses som hvid,
vildtfarvet og sort med hvidt bryst. Racen er beskrevet som en kraftig race med en lang og bred krop.
Den har en god balance og er dybtstillet. En udvokset and vejer mellem 2,75 og 3 kg, mens andrikken
vejer mellem 3 og 3,75 kg.

Produktionsegenskaber
Normalt producerer den Danske Landand mellem
60 og 100 æg på en sæson, men den kan producere
omkring 200 æg/år, hvis æggene fjernes løbende.
Racen er hurtigvoksende og har en rigtig god kødsætning. Kødet er hvidt og beskrives som saftigt og
velsmagende.

Kødet fra 16 uger gamle ællinger betragtes som meget
velsmagende. Der er et stegesvind på 32,5 % ved 49
dage og 34,4 % ved 91 dage. Ved 91 dage har anden
et smalt bryst, der ikke synes særligt fyldigt, mens
lårene er pænt udviklede med god kødfylde. Ænderne
fodres med korn og tilskudsfoder og har tendens til at
blive fede og få køl, hvis de fodres for hårdt.

Reproduktion
Den Danske Landand har stor lyst og evne til rugning/udrugning. De har delvist bevaret yngelplejeinstinktet og er habile ællingeførere, som holder
samling på deres egne ællinger. Racen er knap så
frugtbar som andre anderacer. Dødelighed hos ællinger ligger mellem 8,3% (49 dage) og 11,1% (91 dage).

Andet
Racen er rolig og har en udpræget evne til fødesøgning under frie forhold.

Antal avlere (2007):
30-40
Population (2007):
Hunlige avlsdyr: 120
Hanlige avlsdyr: 50

Fænotype:
Vægt: And: 2,75-6 kg; Andrik 3-3,75 kg

Produktion:
Antal æg: 60-100 æg/sæson

Reproduktion:
Dødelighed ællinger: 8,3-11,1 %
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Parykduen
Parykduen er en lille pryddue, som er karakteriseret
ved, at halsfjerene vender op mod hovedet og danner
en krave. Den har et hvidt hoved og hvid hale og vingespidser. Resten af kroppen er farvet. Den findes i
farverne rød, gul, blå og sort. De tre førstnævnte farvetyper ses desuden med sorte vingebånd. Den røde
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variant kaldes også undertiden for Dannebrogsduen.
I perioden efter den tyske okkupation af Sønderjylland i 1864, hvor det var forbudt at flage med Dannebrog, blev disse duer brugt som et dansk symbol af
de dansksindede sønderjyder.

Svaberduen
Den danske svaberdue er en forholdsvis stor farvedue, som stammer fra nogle enkelte eksemplarer
af forædlede markduer, som indførtes til Danmark
omkring år 1840. I en lang årrække var de danske
svabere identiske med sølvsvabere, men i 1930’erne
blev der også fremavlet i andre farver
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Tumlingeduen
Danske tumlinger er en flyvedue, som forekommer i
mange forskellige farver. Det er landets ældste duerace, som formodes indført til Danmark fra Ostindien af Frederik den Anden i sidste halvdel af 1500-tallet. De er særdeles hurtige og udholdende flyvere.
Navnet hentyder til racens specielle måde at ”tumle”
eller slå baglæns kolbøtter under flugten. Racen
findes i dag som ensfarvede røde, gule og sorte og
som skadetegnede, en type, som førhen var meget
udbredt i de københavnske dueslag.
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Den Brune Bi
Den Brune Bi har sit naturlige udbredelsesområde
i Nordeuropa. I erhvervsmæssig biavl er Den Brune
Bi i Danmark fortrængt af importerede gule og kaukasiske honningbier, som er mere produktive under
danske vejrforhold. I Danmark findes den nu kun på
Læsø, som blev udlagt som reservat for Den Brune Bi
i 1993. Den Brune Bi findes desuden i de øvrige nordiske lande og i England, men Læsø-bestanden anses for at være mere renavlet end de øvrige bestande.
Der er ca. 200 bifamilier af Den Brune Bi på Læsø.
Det vurderes, at der bør være minimum 150-200
bifamilier af racen, for at bestanden skal kunne bevares på længere sigt. Hver bifamilie består af én
dronning, et par hundrede droner (hanner) og mellem 20.000 og 60.000 arbejderbier. Arbejderbierne
er dronningens ufrugtbare døtre.

øges. Den Brune Bi har en naturlig trang til at sværme, og når den gør det, er det inden Sankt Hans.

Produktion
På Læsø, hvor der er udbredte naturarealer med
lyng, svinger honningudbyttet og kvaliteten meget,
da disse er afhængige af vegetationen i en radius af
to km fra bistadet. Normalt ligger årsudbyttet på
mellem 10 og 30 kg honning pr. stade.

Andet
Den Brune Bi har tilpasset sig klimaet i Norden. Den
har udviklet en robusthed, der gør, at den bedre kan
modstå vinterkulden og vintersygdomme. Den er
også mere modstandsdygtig over for parasitter end
bier fra varmere områder.

Fænotype
Den Brune Bi har en mørk pigmentering, der sammen med tæt sammenfiltrede uldne hår giver den
brune bi et iøjnefaldende fløjlsagtigt og tungt udseende. Dronerne er helt sorte.
Den brune bi har en stor krop med et bredt mellemgulv. Den har et lavere kubitalindeks (forholdet
mellem længderne to steder på vingerne) i forhold til
andre racer. Hos den brune bi ligger gennemsnittet
på 1,425, mens det gennemsnitlige kubitalindeks hos
den gule bier 2,5. Længden af dækhårene på mellemgulvet er op til det dobbelte af den længde, der ses
hos bier fra et varmere klima.

Reproduktion
Der bliver hele tiden produceret arbejderbier. Dronerne kommer til verden i maj. Parringssæsonen er i
maj og juni. Parringen sker ved at dronningen flyver
højt op i luften, hvor hun parrer sig på skift med
dronerne. Dronerne dør efter parringen. Når dronningen har parret sig med omkring 10 droner, har
hun sæd nok til resten af livet og parrer sig derfor
ikke igen.
Når bifamilien er blevet stor og stærk, lægger dronningen et par æg, der under omhyggelig pleje udvikler sig til nye dronninger. Når en ny dronning er parat til at overtage boet, drager den gamle dronning af
sted med ca. halvdelen af familien for at skabe et nyt
bo. Det kaldes at sværme, når antallet af bifamilier
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Broholmeren
Broholmeren er en rekonstruktion af Den
Gamle Danske Hund, som blev fremavlet
ved hoffet i midten af det 16. århundrede
blandt andet på grundlag af store engelske
Mastiff-hunde. I midten af det 19. århundrede var den fynske renæssanceborg
Broholm centrum for avlen, og racen blev
registreret og anderkendt under navnet
Broholmshunden. Indavl og svigtende
interesse for de store hunde medførte, at
racen gik stærkt tilbage i antal i starten af
det 20. århundrede, og den sidste stambogsførte Broholmer døde i 1956.
Racens nyere historie begynder i 1974,
hvor en lille kreds af entusiastiske avlere
satte sig som mål at genskabe Broholmeren. Der blev fundet nogle få dyr, som i
udseende svarede til de gamle racebeskrivelser. Ved avl med disse og en hård
sortering er det lykkedes at genskabe en
bestand, som i størrelse, udseende og
temperament svarer til de gamle billeder
og beskrivelser. Avlerne er organiseret i
Broholmerselskabet, og racen er internationalt anerkendt.

Fænotype
Broholmerens pels er enten rødgylden, gul
med sort maske eller sort. Nogle af hundene har en hvid brystplet og er hvide på
poter og halespids. Øjnene er ravfarvede
både i lyse og mørke nuancer.
Broholmeren har et meget kraftigt forparti
med et bredt og dybt bryst samt et stort og
bredt hoved. Den har en forholdsvis lang
ryg og en lige overlinje. Skulderhøjden på
hannerne ligger omkring 75 cm, og tæverne er omkring 70 cm høje ved skulderen.
Hannerne vejer mellem 50 og 70 kg, mens
tæverne vejer mellem 40 og 60 kg.
Temperamentmæssigt beskrives Broholmeren som omgængelig, godmodig og rolig, men dog vagtsomt.
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Dansk/Svensk Gårdhund
Tidligere var der brugshunde på hvert eneste landbrug i Danmark. Den mindste og kvikkeste var ofte
en rottehund. Den lille gårdhund blev næsten fortrængt af fremmede hunderacer, som kom til landet,
men der er nu atter interesse for avl med racen. Som
navnet antyder, findes Gårdhunden også i Sverige,
hvor den tidligere var meget almindelig i den sydlige
del af landet. Avlsarbejdet foregår i et dansk-svensk
samarbejde. Bestanden af godkendte avlsdyr var i
1998 på ca. 250 tæver og 150 hanhunde. Avlen er organiseret i Dansk/Svensk Gårdhundeklub, og racen
er godkendt af Dansk Kennel Klub.

Fænotype
Pelsens farve er dominerende hvid. Racen har aftegninger og småpletter i farverne sort, gylden, brun
og/eller beige. Pelsen er hård, kort og glat. Den
Dansk/Svenske Gårdhund er en lille og ret kompakt hund. Det trekantede hoved virker en anelse
lille i forhold til kroppen. Mange af gårdhundene
har medfødt stumphale. Tævernes skulderhøjde
ligger omkring 32-35 cm, mens skulderhøjden for
hannerne ligger på 34-37 cm. Racen beskrives som
vågen, intelligent og livlig.
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Gammel Dansk Hønsehund
Denne hunderace er oprindeligt fremavlet i Danmark
til jagt på fuglevildt. I den første halvdel af det 20.
århundrede blev den gamle danske race fortrængt af
især engelske og tyske jagthunderacer. I de seneste
50 år har racen oplevet en renæssance og er nu talrigt repræsenteret i Danmark. I avlsarbejdet lægges
der stor vægt på racens brugsegenskaber. Avlerne er
organiseret i Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, og racen er godkendt af Dansk Kennel Klub.

Fænotype
Gammel Danske Hønsehund er en middelstor og
kraftigt bygget hund. Dog er der stor forskel på eks-
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teriør mellem hanner og tæver. Mens hannen har en
god tyngde, er tæven lettere og mere livlig. Racen har
et bredt og dybt bryst, ryggen er muskuløs, og halen
er ret højt placeret. Pelsens farve er dominerende
hvid med få store aftegninger og mange småpletter
i varierende brun farve. Hårlaget dækker hele kroppen og er kort og tæt. Hannernes skulderhøjde ligger
mellem 54 og 60 cm, mens tævernes skulderhøjde
ligger mellem 50 og 56 cm. Vægten er henholdsvis
30-35 kg og 26-31 kg. Temperamentet er roligt,
beslutsomt og modigt. Den er rigtig god til at holde
kontakt med jægeren.

Dansk Spids
Racen hører til gruppen af nordiske spidshunderacer
og er tidligere kendt under betegnelser som grønlænderspids, ulvespids og senest som samojedespids.
Den var tidligere udbredt som brugshund på de danske landbrug, men siden 1880 blev den mest brugt
på de større gårde som børnenes hund på grund af
dens venlige gemyt. Racen har aldrig haft en standardbeskrivelse, og den gik stærkt tilbage i antal.
Siden 1989 er der arbejdet på at få racen gjort stabil
og typefast med henblik på at få racen anerkendt.
Bestanden består af ca. 80 tæver og 75 hanhunde,
og avlsarbejdet sker under opsyn og ansvar af Dansk
Kennel Klubs udvalg for nationale og glemte racer.
Avlerne er organiseret i Selskabet for Dansk Spids,
som er en interessegruppe under Dansk Kennel Klub.

Fænotype
Pelsens farve er ensfarvet og ret lys (bisquitfarvet),

men bliver mørkere med alderen. Pelsen er halvlang,
men stritter ikke ud fra kroppen. Halen er busket,
og den bæres oprullet på ryggen. Håret i hovedet
er kort. Det samme gælder for benene bortset fra
faner på bagsiden. Hvalpene fødes med sorte snuder, men størstedelen af hundene får brune snuder
med alderen. Den Danske Spids er en lille hund.
Bygningsmæssigt er hunden længere end den er høj.
Tævernes skulderhøjde skal helst ligge mellem 39
og 46 cm, mens hannernes skulderhøjde skal ligge
mellem 43 og 49 cm. Hundens lige og parallelle ben
er hverken kraftige eller spinkle, og den bevæger sig
effektivt og let.

Andet
Den Danske Spids er en børneglad hund, der beskrives som lærenem, livlig og venlig med en snært af
reserverthed over for fremmede.
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Aarhus Universitet

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende
delområde:
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som
har forskning af relevans for fagområdet.

Resume
Arbejdet med de danske husdyrgenetiske ressourcer omfatter gamle bevaringsværdige heste-, kvæg-, svine- fåre- og
hunderacer samt geder, kaniner, høns, gæs, ænder, duer og bier. I denne pjece redegøres der kort for bevaringsarbejdet
med de gamle husdyrracer. Der fortælles om dannelsen af husdyrracerne, om baggrunden for bevaringen af racerne og
om det danske og internationale bevaringsarbejde med de husdyrgenetiske ressourcer. Der gives også en kort beskrivelse
af egenskaberne herunder af fænotypen og af produktions- og reproduktionsgenskaberne hos de gamle danske husdyrracer, der indgår i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s arbejde med de husdyrgenetiske ressourcer.

