
ved Morten Kargo og Line Hjortø fra Århus Universitet og SEGES. 

 

 

Lørdag den 1. februar 2020 inviterer Dansk Gede Union, Avlsudvalget for landracegeder, Dansk Fåreavl 

samt raceforeningerne Spælsau, Zwartbles, Såne, Gotlænderforeningen m.fl. til en workshop om avl i små 

populationer. Hvordan kan man på en god måde styre avlsudviklingen i de mindre fåre- og gederacer, hvor 

udvalget af moderdyr og bukke efterhånden er minimalt og risikoen for indavl bliver større og større.  

Indavl i en gede- eller fårebesætning medvirker til at den genetiske variation nedbringes og vil sandsynligvis 

føre til nedsat frugtbarhed og levedygtighed. Indavl kan ligeledes medvirke til at skadelige gener ophobes 

hos dyrene. Gener findes normalt i 2 varianter, en skadelig og en funktionsdygtig. Når den funktionsdygtige 

er til stede, vil den som regel dominere over det andet gen. Hvis dyr med overvægt af skadelige gener, 

(tendens til sygdomme, misvækst eller afvigende karaktertræk for racen) alligevel bliver brugt i avlen pga. 

for få individer risikerer man i mange tilfælde at få afkom med dårlig levedygtighed. 

Morten Kargo og Line Hjortø vil komme med nogle redskaber til at kunne styre udviklingen i avlen. I løbet af 

workshoppen får deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til deres egen race og dennes udfordringer 

samt arbejde konkret med udvikling af værktøjerne. 

Pris for deltagelse, inkl. frokost er kr. 250 (ikke-medlemmer betaler kr. 300). 

Tilmeldingsfrist er: 15. januar 2020 (tilmelder man sig senere kommer der et gebyr på kr. 25 oven i prisen) 

Sted: Århus Universitet-Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.  

 

Programmet for dagen ser således ud: 

10:00 Velkomst og præsentation af deltagere 

10:15 Oplæg ved Morten Kargo og Line Hjortø 

12:00 Frokostbuffet. 

12:30 Spørgsmål til oplægsholdere og arbejde i mindre grupper med egen races specifikke 

udfordringer. 

14:30 Opsamling samt forslag til videre arbejde i de 2 organisationer. 

15:00 Tak for i dag  

Tilmelding senest skal ske til Jan Koue Larsen på geder@horsefoldgaard.dk,  på 22 30 30 1 eller direkte på 

internettet på dette link: https://forms.gle/hGzTXo3QoaYhFTwJ6.   

Betaling via Mobilepay til 22 30 30 11 eller på konto 0400 4017678871 (Lån og Spar Bank) 
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