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En sørgmunter beretning om hvordan en gruppe entusiastiske 
avlere har forsøgt at skabe en platform hvorfra de kunne samle, 
opformere og stabilisere de gamle linier der er tilbage af den 
fornemme og meget specielle danske hesterace KNABSTRUP-
PEREN.

-og hvordan og hvorfor det ikke har kunnet lade sig gøre. Alle 
statslige og private instanser har modarbejdet det med en iver 
og flid som er uforståelig. Tilbage står spørgsmålet:

HVORFOR MÅ VI IKKE REDDE KNABSTRUP-
PEREN FRA UHÆMMET ØDELÆGGENDE 
INDKRYDSNING, OG SKABE EN EGENTLIG 
RACEDANNELSE INDEN FOR DE RAMMER 
MAN DRIVER AVL HER TIL LANDS.

International Knabstrupper Raceforening
Internationaler Knabstrupper Rasseverein
International Knabstrupper Breed Organisation



INDHOLD

De avlere som har startet dette her har ingen steder at vende sig hen og er derfor stillet udenfor 
registreringsmuligheder. Derfor er der kun en vej og det er fremad – og uanset hvor megen mod-
stand vi møder, bliver vi ved til det lykkes.
Vi lever i en tid hvor genbevaring og mangfoldighed har stor bevågenhed, derfor nægter vi at tro 
på at de kræfter der modarbejder projektet vil kunne opretholde deres modstand i det lange løb.

Efter 6 år og 108 brevvekslinger og div. møder er status, at man nu bare ignorerer os, man svarer 
simpelthen ikke på vores henvendelser.

1. Målsætning 

2. Hvorfor

3. Kort gennemgang

4. Hovedproblemerne 

5. De involverede parter 

MÅLSÆTNING 1.
Vi har baseret vores tiltag på to hovedpunkter. 

1. At samle, beskytte og opformere Knabstrupperen til en egentlig racedannelse, baseret på det 
genetiske materiale som stadig findes. På den baggrund vil vi lave et indkrydsningssikret system 
så opnåede avlsresultater ikke kan ødelægges af hybridavl.
I de nuværende frivillige ordninger er der ingen mulighed for det.

2. I bevaringsarbejdet taler man, noget urealistisk om nicheproduktioner. Her har vi en race som 
er en sådan i sig selv.
Det er vanskeligt at få økonomi i hestehold, men behovet for specialprodukter er hastigt voksende, 
og verden viser stigende interesse for denne plettede hest. Derfor er priserne opadgående, og de 
stigende priser er da også et kraftigt incitament.
Man begyndte at sælge Knabstrupper hybrider som racedyr og det kan ingen være tjent med. Slet 
ikke køberne som regner med at få en racehest som så viser sig at være en hybrid af tre-fire 
racer.
Vi vil danne en race med samme ry og berømmelse som f.eks. Lipizzaneren.

VURDERING / 
BEDØMMELSE 
2006 / 2007



HVORFOR 2.
Der findes en forening der hedder Knabstrupperforeningen for Danmark. Denne besluttede i star-
ten af 70’erne, at man ønskede at forbedre avlen med indkrydsning, altså hybridavl. Man lavede 
en Indkrydsningsliste med de 10 – 12 racer der var tilladt. Det vil sige man sigtede efter en plettet 
ridehest uden hensyn til afstamning eller genbevaring.
Senere tilføjede man ponyavl, kaldte dem Knabstruppere, på trods af at de for det meste bestod af 
engelske ponyer.
Ovenstående er stadig avlsgrundlaget for denne forening.

Gennem alle årene har der været avlere der har forsøgt, at lave en form for beskyttelse inden for 
denne forenings rammer. Meget har været forsøgt, men alle tiltag er strandet fordi flertallet øn-
skede hybridknabstrupperen. Man kan sige at demokratiet forhindrede en fornuftig udvikling.
Det eneste man har fået på 35 år er en meget tynd ordning for renavlede hingste. Dem kunne 
man nemlig generelt ikke få kåret fordi de jo ikke fulgte avlsmålet. Denne ordning blev presset 
igennem af de avlere som nu har forladt KN-DK og dannet IKNR. –Og denne ordning er et af KN-
DKs bedste forsvar – ironisk nok.
Men ordningen er aldrig blevet udbygget og dur ikke fordi det afkom disse hingste producerer frit 
kan ødelægges efterfølgende.

Da KN-DK så begyndte at markedsføre hybrider som Knabstruppere til hele verden, sagde en 
kreds af avler STOP. Vi kunne ikke være med til dette bedrag.

I april 2005 afholdtes en stiftende generalforsamling, hvor IKNR International Knabstrupper Race-
forening blev dannet, og d. 16.12.05 indgav vi til FødevareRegion Nord, anmodning om at få en 
Officiel Godkendelse.

Så startede et Kafkask forløb af dimensioner – indeholdende mange slemme ting bl. a. em-
bedsmænds direkte løgn overfor egen minister som det værste. Det har vi publiceret et utal af 
gange og ingen gør indsigelse, så det passer åbenbart. Og bare rolig vi har alle påstande på skrift. 
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KORT GENNEMGANG 3.
Vores anmodning er baseret på EU's lovgivning. Som ikke umiddelbart har noget som hindrer 
godkendelse. BEKENDTGØRELSE OM AVLSMÆSSIGE BETINGELSER FOR OMSÆTNING AF 
HOVDYR.

Vi spørger FVR Nord hvem de støtter sig til i slige sager, og de svarede Landscentret/Heste og 
Foulum.

Vi meddeler dem at vi ikke kan acceptere stillingtagen fra Landscentret/Heste, da det er et privat 
firma med et udvidet forretningssamarbejde KN-DK.

Så er der dyb stilhed i næsten et år. Vi har rykket flere gange.

Undervejs har vi erfaret at de ikke respekterer vores ønske om at holde Landscentret/Heste uden-
for.

Vi henvender os til Minister for området Niels Barfod, så kommer der fut i fejemøget. Han spørger 
FVR Nord om de har benyttet Landscentret/Heste og det svarer de nej til. Desværre har vi et brev 
fra L/H hvor de direkte adspurgt siger til FVR Nord at de ikke kan anbefale oprettelsen af IKNR.

27.10.06 får vi afslag på vores anmodning. Hovedbegrundelsen er at populationen er for lille og at 
vi bare kan melde os ind i KN-DK – slut med os.

Vi benytter vores klageadgang. 

Da vi ikke er i en godkendt forening kan vi ikke få vores dyr registreret. Derfor skriver vi til Han-
delsministeren som henviser os til Konkurrencestyrelsen som påbegynder åbningen af en sag 
mod Landscentret/Heste. På den baggrund afholdes et møde med fødevarestyrelsen. På dette 
møde kommer det, ved et tilfælde frem, at vores klage er bortkommet.
På trods af at fristen er langt overskredet sørger ledende embedsmænd for at det alligevel kan 
lade sig gøre, så samme dag fremsender vi kopi.

FødevareRegion Nord forsøger at tvangslukke en del af vores hjemmeside.

Nu er der igen gået ca. et år og vi skriver til daværende Familie og Forbrugerminister om vores 
trængsler. Hun lover os to gange et svar, men det kommer aldrig.
Nu er ministeriet nedlagt og i skrivende stund ved vi ikke hvor vi hører til. NU SVARER MAN 
BARE SLET IKKE PÅ NOGET – OVERHOVEDET.

Som gamle hestefolk har vi masser af udenlandske kontakter, og sammenlignet med dem er 
vores mulighed for godkendelse totalt umulig og restriktiv.
Vi tillægger hesteverdenens tætte knytning til landbruget som en af årsagerne. Vores påstand er, 
at produktionslandbruget ikke er i stand til at vurdere et erhverv som for længst har forladt land-
brugets metoder og tankegang. Og dette erhvervs produktionsgenetikere er slet ikke i stand til at 
vurdere bevaringsarbejde.



HOVEDPROBLEMER 4.
Ved gennemgang af div. afslag høringssvar og så videre, støtter man sig kun til to ting i sin mod-
vilje.
For det første prælederer man at populationen af renavlede dyr er for lille. – Til det har vi utallige 
gange fremført hvor man ved det fra. Os bekendt har man aldrig spurgt eller undersøgt det. Vi 
kender selvfølgelig nogenlunde det rette antal, som langt overgår de størrelser Trakehneren gen-
startede med efter anden verdenskrig, for slet ikke tale om Frieseren som for hundrede år siden 
var på en håndfuld, og mange andre eksempler. Det er klart at der skal styres med hård hånd og 
det kan man kun gøre i en lukket stambog.
Endvidere har vi gjort opmærksom på at vi i Genressource regi tilhører blandt de største popula-
tioner – og hvis deres betragtninger er rigtige kan man lige så godt lukke bevaringsbestræbel-
serne – hvilket de sikkert også mener, idet det er Foulums industrigenetikere der siger 
ovenstående. Og vi kender jo alle landbrugets holdning til bevaringsarbejdet.

Den anden indsigelse mod vores andragende er at der allerede findes en forening for Knabstrup-
pere.
Til det siger vi at det eneste der er sammenfaldende mellem de to foreninger er ordet Knabstrup-
per.

Knabstrupperforeningen for Danmark er en hybridavlsforening med indkrydsningsliste og ponyavl.

IKNR er en raceavlsforening med sigtet lukket stambog.

Vi har sagt og skrevet det tusinde gange, man nægter at forstå det. De eneste der forstår det med 
det samme er hundeavlere, de ved godt hvad et gadekryds er.

Disse punkter er det eneste der hindrer os, og helt ærligt lidt velvilje kunne have ordnet det på 20 
minutter. 
Hvem er det da der så indædt modarbejder tiltaget, ja det kommer vi til når vi gennemgår aktør-
erne.

Vi må erkende at vi som almindelige mennesker ikke er i stand til at få vores argumenter igennem. 
Alt relevant argumentation ignoreres, og det kan vi ikke stille noget op imod på en vrangvillig bag-
grund. Vi har nu amerikanske tilstande hvor professionel juridisk bistand er en nødvendighed for 
at få ørenlyd – det er trist.
Derfor må vi nu stampe penge op ad jorden til dette formål, således at forskellen på de to forenin-
ger kan blive løst, og dermed bane vejen for en godkendelse, idet det er dette der stopper vores 
bestræbelser.
Jurister har gratis vurderet det og begge har ment at det er forsøg på at forhindre os, fordi forskel-
len er juridisk indlysende.

Så lige så snart vi er klar starter vi igen, formuleret på baggrund af de erfaringer og muligheder 
myndighederne selv har spillet os i hænde – nu ved vi hvad vi skal undgå osv.



DE INVOLVEREDE 5.
Offentlige såvel som private.

IKNR International Knabstrupper Raceforening

– Knabstrupper Raceavlsforening, os der søger Officiel godkendelse.
Det er i en forenings formålsparagraf man kan se hvad foreningen vil, så se her

§ 2. Formål.
At fremme og opformere knabstrupperhesten som race. At sørge for registrering og 
stambogsføring af alle de renracede knabstrupperheste der findes. At skabe en platform hvorfra 
første prioritet er bevaring og beskyttelse af de gamle gener som findes i den renavlede 
knabstrupper, og på dette grundlag stabilisere og udvikle knabstrupperen som race. Herunder at 
beskytte de gamle linier som går tilbage til Knabstrup Hovedgaard i 1813 hvor Flæbehingsten blev 
født. At fremme den/de typedannelser generalforsamlingen beslutter. Derfor skal der årligt 
afholdes bedømmelse/vurdering efter generalforsamlingens retningslinier. Til fremme af formålet 
skal der være en permanent PR gruppe, med formand fra bestyrelsen, som nationalt og 
internationalt skal informere medierne etc. om knabstrupperracens tiltag og virke. Racemodeller-
ings udgangspunkt er 6/8 stigende til 15/16 og lukket stambog. Stigningstakten besluttes af 
generalforsamlingen. Indkrydsning med andre racer er ikke tilladt. Avlsmetoden er linieavl. 
Foreningen er en raceavlsforening. Klonede dyr, og afkom efter sådanne, kan ikke optages i 
foreningens registrering. Foreningens blad hedder Raceknabstrupperen – organ for 
knabstrupperraceavl.

Knabstrupperforeningen for Danmark

Forening for avlsretning af plettede hybridheste og ponyer. – Og deres formålsparagraf.

§ 2 Formål
Stk. 1 Knabstrupperen er en gammel dansk kulturrace. Foreningens formål er at virke til bevarelse 
og fremme af knabstrupperavlen, for at bevare og fremavle den plettede knabstrupper af ridetype, 
efter en af generalforsamlingen vedtagen standard. Dette formål søges fremmet ved bl.a. 
stambogsføring, afholdelse af kåringer, registrering, obligatorisk brændemærkning, 
afkomsfremstilling, udgivelse af blad, hjemmeside, føre salgsliste, forskning samt medvirken og 
fremstilling ved dyrskue og lignende.

Fødevarestyrelsen

Her ligger ordningen Officiel Godkendelse af avlsforeninger, nærmere bestemt hos 
FødevareRegion Nord i Århus.
Hvordan den er endt der og hvorfor i Familie og Forbrugerministeriet er en gåde for alle, for er der 
nogen som ikke har forstand på det her, er det dem. Det har de retfærdigvis heller aldrig påstået.
De har langsommeligt, uengageret med total ligegyldighed og ved at støtte sig til de forkerte 
rådgivere truffet beslutninger om noget de intet aner noget om.
Hvorfor de undervejs har haft brug for at lyve for deres minister og smide vores agter væk er 
uforståeligt – måske er der andre aktører.
På et tidspunkt måtte vi meddele alle at vi afbrød kommunikationen med dem fordi deres adfærd 
var useriøs. Vi har nu det forfængelige håb at området nu dækkes af andre. Problemet er at der er 
mange andre bevaringsdyr som mangler godkendelse og den skal de have hvis de vil avle i 
Danmark – og den får de ikke hvis der er FVR Nord der står ved roret. Fordi når de har afvist os



kan de f.eks. ikke godkende mere end en forening af Rød Dansk Malkerace, og det betyder at 
man ikke kan stambogsføre.
Vi tror egentlig ikke at de sådan set tog umiddelbart part i sagen, men det var dem så uendeligt 
ligegyldigt, og de så sig helst foruden.
Vores uheld var at de samtidig sad og forhandlede en kæmpekontrakt med vores værste fjende, 
nemlig det private firma Landscentret/Heste. En kontrakt om udskiftning og nyindførelse af alle 
hestepas i Danmark. En kontrakt til omkring 35 millioner kroner. En lille sag som man 
tilsyneladende bare sådan uddeler til Landscentret/Heste uden udbud eller noget. Sådan.

Landscentret/Heste

En forretning under den private virksomhed Landbrugets Rådgivningscenter. Et firma som på 
ganske underfundig måde har skaffet sig monopol på udskrivning af papirer vedrørende 
registrering af heste. Et monopol som de naturligvis vogter på som en smed. De mener sig så 
velfunderede at de tillader sig at sidde og tildele deres egne godkendelser dvs. de behandler visse 
racer som om de havde godkendelse – de er i virkeligheden ligeglade med hvad 
Fødevaredirektoratet laver og Fødevaredirektoratet er også ligeglade.
Men det er klart at man kun kan få særbehandling hvis man opfører sig ordentligt. Nu er det 
således at den forening vi har forladt tilfældigvis er god kunde hos L/H, og i det private erhvervsliv 
beskytter man sine kunder. Derfor, når FødevareRegion Nord spørger om vi skal anerkendes 
siger de selvfølgelig NEJ. De værger sig ydermere mod at give vores dyr det ringeste prædikat 
SORT PAS. De vil slet ikke kendes ved os – så vi kan ikke få vores bevaringsværdige dyr 
registreret.
IKNR benytter sig endvidere af nye EU regler som siger, at alle hingste skal kunne registreres i avl 
uanset om de er kårede eller ej. Det er jo måden når man skal drive bevaringsavl i stor stil.
Det bryder L/H sig ikke om, fordi deres størst kunde DV (som alle tror, er en dansk hesterace - 
men som jo er en kæmpe hybridforening) lever højt på sine kåringer. Hvis der går ”hul” i dette 
system, og man tillader en forening at benytte disse regler, er der en mulighed for at en stor 
forretning falder på jorden. Derfor må også Knabstrupperforeningen for Danmark vedblive med at 
fremstå som det eneste rigtige, altså som HYBRIDRACE, hvilket jo ikke er muligt. Og derfor må 
Landscentret/Heste vedblive med at værge sig.

Foulum

På dette tidspunkt statens – nu overgået til Århus Universitet. Her tilspørger man industrilandbrugs 
genetikere om spørgsmål vedrørende bevaring af små populationer. Det kan de jo overhovedet 
ikke svare på. For dem er 10.000 jo en lille population.
De fremkommer med et noget vattet både og, og på den anden side svar. I et af svarene siger de 
at vores system sådan set er ok, men så bliver de nok kaldt til orden og ævler igen om for lille 
antal. Ikke desto mindre bliver det sådan noget ukvalificeret bras der kommer til at ligge til grund 
for afslag. Det har været en skuffelse at stifte bekendtskab med landets fremmeste genetikere.

Statens Genressourceudvalg

Vi har hele tiden holdt tæt kontakt til dette udvalg. Vi har også underskrevet en såkaldt 
Partnerskabsaftale med dem.
Nu er det sådan at en aftale af den art indikerer at den går begge veje – det må vi sige at vi ikke 
har mærket meget til.
Det der er så tragisk i denne sag er at de er de eneste der forstår hvad vi mener – men de holder 
et skjold op foran sig der signalerer at de kun er observatører, og at de ikke kan foretage sig noget 
aktivt. Det er derfor vanskeligt at se hvor længe disse aftaler holder.

Konkurrencestyrelsen

I forbindelse med at vores erhvervsmæssige muligheder bliver ødelagt har vi indbragt vores prob-
lem med den manglende registrering hos et monopolfirma. Man overvejer om og hvordan en 
sådan sag skal behandles.



HVOR SVÆRT KA’ DET
DET BEKYMRER OS AT 

- alle de instanser der har haft berøring med behandlingen, tilsyneladende ikke er i stand til at for-
stå forskellen mellem hybridavl (indkrydsningsavl) og raceavl (udskilningsavl). Eller lader som om 
de ikke ved hvad der tales om.
Ved hybridavl blander man forskellige racer for at nå et bestemt avlsmål. I princippet ved man ald-
rig hvor man er eller ender genetisk.
Avlsfremgangen opnås ved at man ved at lave mange afkom, altid vil få en vis procentdel der er 
bedre – men man får sandelig også mange der er dårligere. Ved hybridavl kan man ikke forvente 
at få en samlet avlsfremgang idet man hele tiden slår den genetiske stabilitet i stykker.
Det er jo ikke, som mange avlere tror, således at en hingst med lang hals og en hoppe med kort 
hals giver afkom med middellang hals. Havde det bare været så let.
Hybridavl hviler jo på optisk vurdering og avl efter dette princip, må man nok sige er en meget naiv 
avlsmetode, hvis man ønsker en bred avlsfremgang.
Som nævnt er det det man blandt hundeavlere kalder gadekryds.

Raceavl med lukket stambog foregår indenfor en genetisk homogen population. I stedet for at ind-
krydse for forbedring, udskiller man i stedet. Dvs. man samler de egenskaber der understøtter av-
lsmålet, og fremgangen foregår samlet over en bred front.
Fjordhesten er et fuldendt eksempel på hvordan man på 25 år kan ændre en hel race efter dette 
princip. Fra at være en tung arbejdstype er den nu en let elegant ridetype.
Der er ingen eksempler på at hybridavl har haft succes til en typefast model, og man skal ikke 
være professor for at forstå hvorfor. 

Det kan ikke have sin rigtighed at de der skal vurdere om det er to forskellige foreninger, ikke kan 
se forskellen, og hvis de ikke kan, er de ikke deres opgave voksen.

Set fra vores synsvinkel er problemet for vores godkendelse udelukkende, at man ikke vil anerk-
ende forskelligheden af de to foreninger.
Argumentationen om at populationsstørrelsen er for lille, er rent akademisk. For det første er der 
på europæisk plan masser af dyr som kan indgå. For det andet er der det antal som findes – og 
dermed basta. Det er de vilkår man har i bevaringsarbejde, og som før nævnt findes der utallige 
eksempler på hesteracer, der er opformeret på langt ringere vilkår. 
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