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Hastesag vedrørende høringsmateriale!
Klage over at "Sortbroget Jysk Malkekvæg" fremstår som en subpopulation 
(undergruppe) i forhold til rekonstrueret Jysk Kvæg.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer skal hermed indgive klage til Fødevareministeren over 
NaturErhvervstyrelsens "Forslag til fremme af avlsarbejdet med Jysk Kvæg" af 7. oktober 2012. 
Det er netop sendt ud som bilag i forbindelse med høringsforslag til "Kommissorium for nyt 
Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyr" af 11. januar (der står 2012,  
men der menes vist 2013).

Ved høringsrundens udløb skal vi komme tilbage til vor stillingtagen til kærnen i forslagets indhold. 
Når vi reagerer straks, skyldes det, at bilagets baggrundsstof er usandfærdigt og virker 
magtfordrejende samt marginaliserende omkring avlen for det mest autentiske Sortbroget Jysk 
Malkekvæg. Et tidligere Genressourceudvalgs sekretær har bevidst ladet opbygge et system i 
kvægdatabasen, hvor de mest autentiske populationer spiller en underordnet rolle i forhold til 
blandingspopulationerne.

Vi vil derfor på det kraftigste anmode Ministeren om, at Fødevareministeriet omgående udsender en 
pressemeddelelse med en beklagelse af at dette manipulationsspil har fundet sted. Samtidig 
forventer vi at beklagelsen tilgår alle høringsberettigede, så de faktuelle ting er på plads. Uden dette 
har de høringsberettigede ikke et reelt grundlag at fremsætte deres stillingtagen til forslaget på. 

Det substantielle i sagen:

Forslaget har angiveligt det formål at bilægge den mangeårige uenighed om det Jyske Kvæg ved at 
etablere to racekoder for Jysk Kvæg. Stridigheder bilægges imidlertid ikke ved at embedsværket 
konstant forsøger at gøre sort til hvidt. Klagen går på at embedsværket atter forsøger at lade 
"Sortbroget Jysk Malkekvæg" fremstå som en subpopulation – en undergruppe - til en bestand, som 
uvildige forskere betegner som rekonstruktion - blandingsdyr. Undskyld os, men efter mange års 
kamp, for at få orden på denne sag, må vi spørge: Er der dog overhovedet ikke skam i livet på dette 
embedsværk?

Den bestand, som embedsværket forsøger at trylle om til hovedbestanden og benævner Jysk kvæg 
(Racekode 46) er identisk med den rekonstruerede / blandede bestand. En bestand, der stort set kan 
følges til at udgå fra besætningen hos afdøde gårdejer Karl Nielsen, Vesterbølle. Karl Nielsen lagde 
aldrig selv skjul på, at han til brug for sit private lokalmuseum forsøgte at fremavle en gråbroget 



almueko, ved at krydse forskellige racer. Først på et sent tidspunkt bliver han bevidst om 
eksistensen af, at der er igangværende bestræbelser for at redde restbestande af Sortbroget Jysk 
Malkekvæg – i daglig tale kaldet Jysk Kvæg. Han fortsætter sit rekonstruktionsarbejde, men låner 
en Jysk tyr af Stig Benzon i 1984. Karl Nielsen skjuler fortsat ikke, hvordan han har avlet. 
Eksempelvis stod han frem for åben skærm i TV2 Nyhederne, januar 2000 og fortalte sandheden 
omkring sit kvægs tilblivelse. En sandhed, som åbenbart ikke passer ind i embedsværkets 
magtfordrejende spil!

Et internationalt evalueringsudvalg (IEC-Rapporten 2002), nedsat af Forskningsstyrelsen, betegner 
ligeledes Karl Nielsens kvæg som en rekonstruktion, og mener at det bør udgå af bevaringsarbejdet.

At Karl Nielsens stamme vitterlig var et blandingsprodukt understøttes senere på grundlag af en 
genetisk test på Biologisk Institut, Københavns Universitet. En test, hvor forskerholdet 
efterfølgende bringer en videnskabelig artikel i FAO´s Rapport, Animal Gentic Ressources, 2012, 
50, 75-85. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012 doi: 
10.1017/S2078633611000373 ved A. Brüniche-Olsen, P. Gravlund og E.D. Lorenzen.

Det hedder således:

Vesterboelle shows signs of out-breding (Table 1 a). This might in part be ascribed to 
introgression from a Dutch-born gey-pied bull of unknown origin, which has been 
used extensively in breeding in the breeding programme of this herd (Dalsgaard,  
2001). Vesterboelle´s small population size and the extensive introgression are  
expected to lead to deviations from HWE (Hedrick, 2002). The introgression has  
most likely led to the distinctness of the herd, based on microsatellite markers  
(Table 2a and b).
Unfortunately, we did not have genetic samples from the grey-pied bull, so we can 
only speculate that the introgression might have led to the observed pattern. The bull
´s origin must be of a breed, which was not included in this analysis, as Vesterboelle  
is distinct from the analysed breeds (Table 2b; Figures 2a and 3).

Det fremgår endvidere I rapporten, at Karl Nielsen-populationen ligger tættere på kvæg af hollandsk 
afstamning, end de bestande, som hører til restpopulationerne af Sortbroget Jysk Malkekvæg, tildelt 
Racekode 47. En sådan konstatering burde have resulteret i en ændret holdning fra Ministeriets side. 

I stedet fortsætter man ad samme spor, hvor offentligheden atter skal præsenteres for påstanden om 
at Sortbroget Jysk Malkekvæg (SJM), Racekode 47, er en sub(under)population til 
blandingsbestanden hidrørende rekonstruktionsdyrene fra Karl Nielsens eksperimenter. Dette 
selvom det altså ifølge hændelseshistorien forholder sig stik modsat. At det er 
krydsningspopulationen, Racekode 46, der har fået indkrydset arveegenskaber fra den jyske race via 
restpopulationen af Sortbroget Jysk Malkekvæg, Racekode 47.

NaturErhvevstyrelsens dokument – bilag til høringsmaterialet - er et forslag til, hvordan dyrene 
fremover skal deles op i to særskilte racekoder, 46 og 47. Der er imidlertid intet nyt under solen, for 
det har de været før. En lang og pinlig historie. Nu begrundes opdelingen med det formål at bilægge 



mange års uenighed om det Jyske kvæg. En uenighed bremses jo ikke ved igen, og igen at forsøge 
at gøre sort til hvidt!

Der er selvfølgelig problemet med de mange avlere, der har dyr som stammer fra Karl Nielsens 
stamme, og som godtroende gennem årene har holdt sig til Genressourceudvalgenes lidet faglige 
måde at gribe tingene an på. De problemer som er opståede vil vi gerne medvirke til at finde en 
fornuftig løsning på. Kravet fra os er dog, at der skal være tale om fagligt forsvarlige løsninger, som 
er i overensstemmelse med hændelseshistorien. Systemet i Kvægdatabasen skal ændres til at det er 
dyrene under Racekode 47, der får status af hovedpopulation og dyrene i Racekode 46 får deres 
naturlige plads som underpopulation. Navnene på grupperne må heller ikke kunne forveksles af 
forbrugere til kommende produkter fra den gamle Jyske race – Sortbroget Jysk Malkekvæg.

Afslutningen af NaturErhvervstyrelsens skrivelse er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan 
man i et bedrevidende sprog forsøger at vinde accept for sine fejldispositioner. Her opererer man 
med faglige sandheder, som anvendt i en forkert kontekst, giver udenforstående et misvisende 
billede af sagen, og ophøjer et avls- og bevaringsarbejde, som i virkeligheden ikke værner om en 
gammel races genetiske integritet, sådan som avlerne forsøger at gøre under Racekode 47. 

Man nævner at genpuljen for det arbejde, som avlsudvalget for Jysk Kvæg (blandingspopulationen, 
Racekode 46, min tilføjelse) udfører vil være væsentlig større og dermed i højere grad sikre denne 
population mod indavl og drift. – Ja, det er der næppe nogen forstandige på avl, der vil benægte: 
Hvis man krydser racer sammen, sådan som Karl Nielsen gjorde, så vil man uvilkårligt stå med en 
population / en genpulje der genetisk er væsentlig bredere, end en population af en renavlet race.

Som følge af ovenstående er det selvfølgelig en lige så rigtig påstand, at det avlsarbejde, som 
foregår i pågældende population, Racekode 46 (blandingspopulationen, min tilføjelse) i højere grad 
sikrer en sådan population mod indavl og drift. I sandhedens tjeneste hører det dog med i billedet, at 
Biologisk Institut fastslår, at populationerne under det mest autentiske Sortbroget Jysk Malkekvæg 
ikke lider af indavl. Det vil sige, at man med et fornuftigt avlsprogram fortsat kan bevare racen ren. 

Hensigten fra embedsværkets side kan dårligt opfattes som andet, end et forsøg på at legalisere og 
ophøje en gennem årene forkert bevaringspraksis, hvor man ikke har kæret sig om at værne om den 
Jyske Races – Sortbroget Jysk Malkekvægs - genetiske integritet. 
I stedet har man ladet en blandingspopulation under navn af den misvisende betegnelse Jysk Kvæg 
opformere, samt skabt god vind til at dets avlere får en magtposition i bevaringsarbejdet.

Var det nu ikke på tide at få givet embedsværket en næse for dets ageren, så der kan blive basis for 
et frodigt samarbejde.
 
Med venlig hilsen og på vegne af

Gamle Danske Husdyrracer samt Avls- og Bevaringsforeningen for Sortbroget Jysk Malkekvæg

Stig Benzon

Oregaard, Oregaardvej 23, 5400 Bogense.
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