
Genetiske ressourcer
Bevaring af gamle plantesorter og husdyrracer

Få mere at vide
Du kan læse mere om plante- og husdyrgenetiske ressourcer på Plante-
direktoratets hjemmeside: www.fvm.dk/genres

Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet ”genetiske ressourcer” og få 
nyheder om bevaring af husdyr og planter pr. mail.

de plante- og husdyrgenetiske 
ressourcer. Dels for at bevare 
lokale arter og lokalt særpræg, 
dels for at sikre at generne også 
er tilgængelige for forædlings- 
og avlsarbejde samt forskning i 
fremtiden.

Arbejdet koordineres af faglige 
udvalg for henholdsvis plante- 
og husdyrgenetiske ressourcer, 
som er nedsat af fødevaremi-
nisteren. Udvalgene udarbej-
der bl.a. handlingsplaner for be-
varing, bæredygtig udnyttelse, 
formidling, forskning samt inter-
nationalt samarbejde og admi-
nistration.

Plantedirektoratet fungerer som 
fagligt videnscenter for beva-
ringsarbejdet og koordinerer i 
samarbejde med de faglige ud-
valg indsatsen for at fremme 
bevaringen af de genetiske res-
sourcer og bæredygtig anven-
delse i jordbruget.

Tilskud til projekter
Fødevareministeriet støtter be-
varingsarbejdet for genetiske 
ressourcer gennem økonomiske 
tilskud til avls- og raceforenin-
ger, planteavlere, museer og an-
dre, som deltager i avl af gam-
le plantesorter og oprindelige 
danske husdyrracer. 

Information om støtteberetti-
gede arter og vejledning til ord-
ningen findes på Plantedirekto-
ratets hjemmeside. 
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de i moderne racer og sorter. 
Dermed kan de oprindelige ra-
cer og sorter danne udgangs-
punkt for en bæredygtig udvik-
ling af fødevareproduktionen, 
da de gør det muligt at finde 
alternativer, som kan forbedre 
smagsoplevelsen og nærings-
indholdet, er mere hårdføre og 
modstandsdygtige overfor syg-
domme eller egner sig bedre til 
miljøvenlig drift. 

Samtidig kan de være med til at 
tilfredsstille behovet for et bre-
dere udvalg af gode, sunde rå-

varer, som falder i den kvalitets-
bevidste forbrugers smag og 
højner fødevaresikkerheden.

Listen over bevaringsværdigt 
materiale er lang og spænder 
lige fra gamle danske æblesor-
ter som Gråsten og Ingrid Ma-
rie, over korn som emmer og 
spelt, til Frederiksborghesten og 
den brune bi fra Læsø. 

Internationalt samar-
bejde styrker indsatsen  
I Danmark indsamles og op-
bevares oprindelige plante- og 
husdyr genetiske ressourcer, så 
de er tilgængelige for avlsarbej-
det fremover. Som led i denne 
opgave deltager Danmark bl.a. 
i et fællesnordisk bevaringssam-
arbejde, hvor materiale fra plan-
ter og husdyr i hele Norden ind-
går i genbanken NordGen.

Via FN’s fødevareorganisation, 
FAO, har Danmark desuden 
forpligtet sig til at bevare og 
sikre bæredygtig udnyttelse af 

Kontakt
Plantedirektoratet 
Fagcenter for Plante- og  
Husdyrgenetiske ressourcer 
Skovbrynet 20  
2800 Kgs. Lyngby  
 
Tlf. 4526 3600 
genres@pdir.dk 
pdir.fvm.dk
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Denne folder fortæller om 
arbejdet for at bevare plan-
te- og husdyrgenetiske res-
sourcer – og hvordan de kan 
være med til at sikre føde-
varekvalitet og bæredygtig 
udvikling i fremtidens land-
brug.

De plante- og husdyrgenetiske 
ressourcer er det råmateriale, 
som udgør grundlaget for mo-
derne fødevareproduktion. 

Gennem århundreders foræd-
ling og renavl har landbruget 
frembragt højtydende plante-
sorter og husdyrracer, der har 
været med til at sikre Danmark 
en fremtrædende plads som le-
verandør af kvalitetsfødevarer.

Denne udvikling medvirker sam-
tidig til, at udbuddet af sorter 
og racer indsnævres i takt med, 
at forædlingen finder sted, og 
dermed forsvinder også en del 
af deres egenskaber. Derfor ar-
bejder Fødevareministeriet for 
at forhindre, at disse værdiful-
de genetiske ressourcer går tabt 
ved bl.a. at give tilskud til avl af 

gamle danske plantesorter og 
husdyrracer.

Hvorfor bevare gene-
tiske ressourcer?
For at kunne tilpasse fødevare-
produktionen og ruste produ-
centerne til nye udfordringer 
og vilkår i fremtiden er det vig-
tigt at bevare et bredt udvalg af 
planter og husdyr.

Dette er nødvendigt for at sikre, 
at nyttige genetiske egenskaber 
ikke går tabt – egenskaber, der 
på  længere sigt kan være med 
til at afhjælpe problemer som 
nye sygdomme, klimaforandrin-
ger eller ændrede forbruger-
krav. Gennem forskning og tra-
ditionel forædling kan de gamle 
racer og sorters egenskaber 
kortlægges og overføres til det 
moderne avlsmateriale, hvilket 
er en forudsætning for at kun-
ne udvikle f.eks. plantesorter til 
fremtidige behov.

Samtidig udgør de gamle hus-
dyrracer og plantesorter en del 
af vores fælles kulturhistoriske 

arv, da de er udtryk for den ud-
vikling, dansk landbrugs- og 
fødevareproduktion har gen-
nemgået i løbet af de seneste 
århundreder. Derfor er de gam-
le gener også interessante for 
bl.a. hobbyavlere, frilandsmu-
seer og nicheproduktion, hvor 
især økologer i de senere år har 
haft stor glæde af en kornart 
som spelt. 

og med en høj frugtbarhed, 
hvilket f.eks. kan blive nyttigt i 
avlsarbejdet fremover.

For at sikre at det sortbrogede 
landracesvin bliver bevaret, gi-
ver Fødevareministeriet tilskud 
til avlere af racen.   

Hvad angår gamle plantesor-
ter, så ligger en stor del af dis-
se gemt i den fælles nordiske  
genbank, NordGen. 

Fødevareministeriet har givet 
støtte til en række projekter, 
som har undersøgt de gamle 
sorters egenskaber og anven-
delsesmuligheder til f.eks. ni-
cheproduktioner. Der har bl.a. 
været projekter om gamle korn-
sorter til bagning og ølbrygning 
og om udviklingen af øl base-
ret på dansk humle. I et projekt 
om kål og rodfrugter er der for 
nylig fundet en meget lovende 
kålroe, som har vakt gastrono-
mers interesse.  

Fælles for de gamle husdyrra-
cer og plantesorter er, at de 
rummer en række egenskaber, 
som ikke nødvendigvis er til ste-

Smag og behag 
I Fødevareministeriets arbejde 
med at bevare husdyrgenetiske 
ressourcer indgår f.eks. det 
sortbrogede landracesvin, som i 
dag ikke er særlig udbredt.

Det sortbrogede landracesvin 
er noget mindre end moderne 
racer, men det  kompenserer i 
stedet ved at være mere robust 

Hvad er genetiske ressourcer?

Ved du at?
De bevarede gener udgør 
grundlaget for fremtidig 
avl, opdyrkning og foræd-
ling gennem traditionelle 
metoder – der er altså ikke 
tale om genmodificerede 
planter og dyr, GMO.
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