
 

NaturErhvervstyrelsen   ∙   Nyropsgade 30   ∙   DK – 1780 København V   ∙   Tlf. +45 33 95 80 00   ∙   www.naturerhverv.dk   ∙   
mail@naturerhverv.dk 

Slutrapporten indsendes til bevaringsudvalget@naturerhverv.dk. 

    
 

Bilag 6. Slutrapport for projekt 

 
 

Alle relevante felter skal udfyldes, og der må ikke ændres i felternes overskrifter. 

 

 DATO:  5. december 2014 

 

 

 

1. Projektets sagsnr. 14-32640-000015 

 

 

2. Projekttitel (og evt. akronym) 

Genetisk struktur, genomisk indavl og forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr 

 

 

3. Projektets start- og slutdato  

Startdato: 01-10-2014 

Slutdato: 31-12-2014 

 

 

4. Projektleder (Navn, evt. institution, tlf.nr., e-mail og evt. projektets hjemmeside) 

Bernt Guldbrandtsen, Aarhus Universitet, 8715 8023, Bernt.Guldbrandtsen@mbg.au.dk 

 

 

5. Kort projektbeskrivelse (Kopi fra ansøgning) 

Der gennemføres to projektdele, hvis formål er henholdsvis at studere bæredygtig bevaring og at 
karakterisere genetiske forskelle inden for og mellem racer:  

• Komplettering af stamtavler og anvendelse af EVA i populationer med ufuldstændige 
stamtavler 

• Undersøgelse af gamle bevaringsværdige husdyrracers genetiske slægtskab og struktur 

http://www.naturerhverv.dk/


Nærværende projektforslag indeholder en udvidelse og opfølgning af aktiviteter, som er finansie-
ret i 2012 og 2013. Først og fremmest består udvidelsen i, at der inddrages flere racer, samt at der 
i Dansk Landfår og Dansk Landracesvin foretages en udvidelse af antallet af chiptypede dyr. 
Sidstnævnte er ønskeværdigt, da typningerne, som foretoges i 2013, var sparsomme i forhold til 
det store antal dyr, som konstateredes. Desuden foreslås der sekvensering af et mindre antal re-
cente dyr i de racer, hvor dette set ud fra tilgængeligheden af reference data giver mening. 
 

 

6. Projektets formål (Kopi af de linjer fra ansøgningen, som beskriver projektets formål) 

Et bæredygtigt avlsarbejde forudsætter, at slægtskabet mellem dyrene i en race kendes. Dette 
kendskab er undertiden mangelfuldt i arbejdet med de gamle bevaringsværdige husdyr. Som 
beskrevet i ”FAO. 2011. Molecular genetic characterization of animal genetic resources. FAO 
Animal Production and Health Guidelines. No. 9. Rome” er der de senere år udviklet nye chip-
baserede typningsteknologier, der er baseret på enkeltnukleotid variation (SNP, Single Nucletoti-
de Polymorphism), og teknologier til sekvensering af genomet. Disse teknologier giver mulighed 
for ikke alene at bestemme slægtskabet mellem dyr, men også at bestemme præcis hvor stor en 
andel af generne to dyr har til fælles. Med denne viden kan avlsarbejdet optimeres - også i popu-
lationer, hvor slægtskabet mellem dyr er ukendt eller usikkert. Muligheder for at anvende DNA-
variation i bevaringsarbejdet er også påpeget af FAO. 

De nye teknologier giver også mulighed for detaljeret at karakterisere forskelle i genomet både 
mellem og inden for racer. Over tid er det muligt at studere, om der eksisterer genetisk variation i 
de gamle bevaringsværdige racer, som ikke genfindes i moderne racer, og omvendt om nogle ge-
netiske bidrag fra de gamle racer i særlig grad er bevaret i de moderne racer. Endvidere kan tek-
nologierne bruges til at bestemme slægtskabet mellem racer – både de gamle bevaringsværdige 
racer og moderne racer - ligesom den genetiske struktur i racerne kan kortlægges. Sådanne studi-
er vil bidrage med ny viden af betydning for arbejdet med de danske husdyrgenetiske ressourcer.  
 

 

7. Projektets forløb, fremdrift og resultater 

Punkterne bør besvares så kortfattet og præcist som muligt, men stadigt dækkende. 

 

A. For projektperioden angives et kort resumé af projektets hovedresultater og hoved-
konklusioner (i alt max. 2 sider).  

Følgende data er indsamlet i projektet 

• 96 prøver fra Jydsk Hest er indsamlet med assistance fra Nørlund Hestehospital 

• Øreklip fra 59 SDM 1965 er indsamlet 

• Øreklip fra 195 Hvidhovedet Marskfår er indsamlet 

• Øreklip fra 104 Sortbroget Landracesvin er indsamlet 

• Øreklip fra 5 Dansk Landracesvin er indsamlet 



• Øreklip fra 176 Dansk Landraceged er indsamlet 

• Fjerprøver fra over 200 Dansk Landhøns er indsamlet 

• Blodprøver fra 3 Dansk Landracesvin er indsamlet 

• Blodprøver fra 3 Sortbroget Svin er indsamlet 

• Blodprøve fra 1 Dansk Landraceged er indsamlet 

• Blodprøver fra 5 RDM 1970 er indsamlet 

• Blodprøver fra 5 Dansk Korthorn er indsamlet 

• Blodprøver fra 5 SDM 1965 er indsamlet 

• Der udtages 20 prøver fra tyregenbanken 

• Der udtages prøver fra AU prøvebank for Landracesvin. 
Der er skaffet adgang til relevante internationle referencedatasæt for kvæg, heste, får og svin, 
dvs. datasæt er færdigredigerede og relevante tilladelser er fremskaffet. 

Chiptypninger genenmføres ved GeneSeek (Jysk Hest) og Genoskan A/S (øvrige racer). Sekven-
seringer gennemføres af AROS A/S.  

Der gennemføres chiptypninger af 48 SDM 1965, 96 Jydsk Hest, 5 Dansk Landracesvin (ud over 
de i 2013 typede), 15 Landracesvin fra AU’s prøvebank, 100 Sortbrogede Landracesvin, 60 
Dansk Landracefår (ud over de i 2013 typede), 132 Hvidhovedet Marskfår, 120 Dansk Landra-
ceged og 192 Dansk Landhøns. 

Der gennemføres sekvensering (20X) af 5 levende dyr af hver af SDM65, RDM70 or Dansk 
Korthorn. Der gennemføres sekvensering (10X) af gamle tyre fra SDM65 (15) og Dansk Kort-
horn (5). Der gennemføres sekvensering (20X) af 3 levende dyr af hver af de to svineracer og af 
1 ged. 

Analyserne af diverse racer er gennemført. Analyser af chip data med henblik på detektion af 
kromosomal indavl afslører til dels meget høje indavlsgrader i nogle af racerne. Analyserne er 
gennemført på basis af chipdata og foretages ved hjælp af plink. Der er konstateret meget stor 
forskelle mellem arterne i gennemsnitligt kromosomalt indavlsniveau. I nogle racer er det tyde-
ligt, at der er behov for en bevidst styring af udvilklingen, hvis bæredygtigheden i bevaringsar-
bejdet skal bibeholdes. 

Der er gennemført analyser ved hjælp af Structure og ved hjælp af Eigenstrat (smartpca). Analy-
serne afslører stærk intern struktur i racerne, som kun delvist afspejler genetiske forskelle mellem 
besætninger. I flere racer, herunder ikke mindst Dansk Landracefår bekræfter data eksistensen af 
opdelingen i flere, kun svagt beslægtede underracer.  For hesteracernes vedkommende udmærker 
Frederiksborghestene sig ved at være genetisk meget distinkte, Knabstrupperne har en meget 
sammensat oprindelse inklusive et slægtskab med Frederiksborgerne. 

 



B. Ændringer i forhold til oprindelige planer angives med en kort og præcis tekstforkla-
ring (max. ½ side) samtidig med at det markeres tydeligt i milepælsskemaet (pkt. I) 
samt leveringsoversigten (pkt. J). 

Det i projektansøgningen lovede bliver leveret, men ud over det i den oprindelige plan lovede le-
veres følgende: 

• Ved rundringning til avlere viste det sig, at der for en række racers vedkommende var fle-
re dyr end forventet på basis af den forlods foreliggende opgørelse. Der er i vidt omfang 
indhentet prøver fra disse. 

• Ved rundringning til avlere identificerede vi yderligere et antal avlere af gamle husdyr. 
Der er så vidt muligt indhentet prøver fra disses dyr. 

• Ved forhandling med leverandører er der opnået betydelige besparelser ift. budgettet. 

• Takket være venlig bistand fra Ole Mols, hønseavlerne, Helle Handll, Nørlund Hestehos-
pital og avlere har vi opnået betydelige besparelser ifm. prøvetagningen. 

• Disse besparelser har tilladt os indenfor budgettets rammer og efter aftale med Beva-
ringsudvalget at foretage betydligt flere analyser end oprindeligt planlagt 

o Det er blevet muligt at udvide det planlagte antal af chiptypninger af svin med 24, 
geder med 24 og får med 24. Herunder chiptypes et antal dyr fra AU’s prøvebank 
med prøver fra Dansk Landracesvin. 

o Det er blevet muligt at tilføje sekvensering af 20 tyre (5 Dansk Korthorn + 15 
SDM 1965) fra genbanken. Dette var ikke indeholdt i det oprindelige budget. 

 

C. Beskrivelse af, hvorledes evt. planer for implementering af resultater er udført (max. 1 
side).  

Analyserne vil blive fortsat med henblik på en yderligere udbygning af forståelsen af de forskel-
lige racers genetiske struktur og oprindelse. Det vil være muligt at foretage en evaluering af dyrs 
tilhørsforhold til de undersøgte racer.  

Analyser af avlsplaner understøttet af molekylær information vil muliggøre en rådgivning, som 
sikrer en mere effektiv bevaring og forvaltning af den eksisterende genetiske variation i de beva-
ringsværdige racer på basis af de kompletterede stamtræer og de realiserede slægtskaber til for-
skel fra de ellers ofte ufuldstændigt kendte slægtskaber. 

 

D. Vurdering af hvordan projektets fremdrift har været, effekter samt samarbejdet 
 mellem projektets deltagere i forhold til oprindelige planer (max. ½ side). 

 

Det har været en vældig opgave at løse på to måneder. Kontakten til det store antal avlere har væ-
ret tidskrævende. 

Vi har i processen været meget afhængige af og taknemmelige for den velvilje, som vi har mødt 
fra avlere og foreningers side samt den meget aktive assistance ved prøveindsamlingen, som flere 
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