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Nina Sæther, Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenters 
engasjement for nasjonale 
husdyrgenetiske ressurser

Smårasemøte 14. mars 2007
Randsvangen hotell
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Hva er husdyrgenetiske ressurser?

Husdyr som brukes i avl

Husdyr som kan brukes i avl
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Norsk genressurssenter
> Etablert 1. juli 2006 som en del av Norsk 

institutt for skog og landskap.

> Et forvaltningsorgan under LMD som har det 
overordnede ansvaret for bevaringsarbeid i 
Norge innen husdyr, planter og skogtrær.

> Er sekretariat for de tre genressursutvalgene 
for husdyr, planter og skogtrær.
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Genressursutvalget for husdyr
> 1. juli 2006 ble utvalgets sekretariat lagt til Norsk 

genressurssenter, tidligere var det Norsk 
Landbruksmuseum som var sekretariat.

> Norsk genressurssenter har det utøvende 
ansvaret for genressursarbeidet.

> Norsk Landbruksmuseum utfører 
prosjektoppgaver for Norsk genressurssenter i 
2007.
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Genressursutvalget for husdyrs mandat
Noen utdrag:

> Genressursutvalget for husdyr er et 
rådgivende organ for Norsk genressurssenter 
for bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske 
ressurser.
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Mandat forts;
Utvalget har særlig ansvar for å:
> Utarbeide og følge opp Handlingsplan for 2007-2010 

> Gi råd om bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av 
nasjonale og små populasjoner.

> Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk 
av husdyrgenetiske ressurser.

> Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til 
husdyrgenetiske ressurser.

> Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging blant 
annet gjennom målrettet og effektiv formidling av 
informasjon om husdyrgenetiske ressurser.
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Nasjonale husdyrraser, kriterier
Krav:

> Norsk avl over tid

> Genetisk unik i internasjonal sammenheng

> Økonomisk og kulturell tradisjon

> Begrenset innkryssing av andre raser
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Hva er en liten, truet populasjon?
FNs avdeling for mat og landbruk, FAO:

> En truet populasjon:
> hvis det totale antall avlshunndyr er mellom 100 og 

1000 eller antall avlshanndyr er mellom 5 og 20.

> Kritisk for en rase som:
> har under 100 avlshunndyr eller under 5 

avlshanndyr.
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Dølefe

Lundehund

Smålensgås

Østlandsk rødkolle

Telemarkfe Trønderkanin Norsk buhund

Grå trøndersau

Gammelnorsk 
spælsau
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Bevaringsstrategi

> Arbeide for at de små og historiske rasene 
brukes av aktive bønder.

> Gi kriterier for en nasjonal rase

> Gi kriterier for en rase med bevaringsbehov

> Genressursarbeid er mer enn vern av gamle 
husdyrraser
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Kartlegging av dyr/besetninger

Storfe 
> Registreringsaksjon i 1989 og 1991.

> Kuregisteret, en slektskapsdatabase, etablert i 1990.

> Individregistrering av fem raser, 
> ca 600 dyr i 1990
> ca 1750 i dag 
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STN       TF

DF        VR

VFF    STN
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Levende dyr i Kuregisteret 1990-2006
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Kartlegging av småfe
1993
2000-2006
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Registrering av sau og geit i 1993
> Gammelnorsk sau (”villsau”)

> Stor variasjon innen rasen, mange dyr og besetninger

> Gammelnorsk spælsau
> Spælsau som ikke er preget av moderne avlsarbeid
> Stor variasjon innen rasen, få besetninger kartlagt.

> Trøndersau
> Gjennoppdaget i Telemark i 1992
> Bevaringsbesetning opprettet hos Ole Hans Lien
> Krysning mellom trøndersk spælsau og tautersau rundt 1900
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Kartlegging av kystgeit i 1993

• Forvillede flokker av kystgeit på Skorpa og Sandsøya

• Fangst av en bukk og ei geit som fikk avkom i fangenskap

• Resulterte i to seminbukker; 
Skorpen og Skorpegutt i 
1997/1998
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Ny registreringsrunde, 2000-2006

Samme rasegruppering;
> Gammelnorsk sau 
> Gammelnorsk spælsau
> Trøndersau 
> Kystgeit
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Gammelnorsk spælsau 2000-2006
> Registrert 2000-3000 dyr
> Stor variasjon innen rasen
> Registrering av dyr og 

slektstavle er viktig
> Landslaget for 

gammalnorsk spælsau 
(2000) en viktig 
samarbeidspartner i 
kartleggings- og 
bevaringsarbeidet
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Trøndersau 2000-2006
> Fant noen nye besetninger i 

Trøndelag
> Opprettet 

bevaringsbesetning nr to for 
rasen, i dag på Øya vdg
skole.

> Ca 200 dyr i dag.
> Ni seminværer totalt i dag, 

en ny på gang i løpet av 
året?
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Kystgeit 2000-2006
> Kystgeitene i Selje ble rapportert til Norsk 

Landbruksmuseum i 1994.

> Kystgeiter i tradisjonell drift
> Kystgeitlag etablert i 2000
> Tre seminbukker, to til på gang…
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Andre kartlagte arter

> Kanin
> Gås
> Kalkun
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Andre tiltak

Genbanker

Kontakt- og formidlingssentral 

Informasjon

Forskning

Næringsutvikling

Dialog med aktive avlsorganisasjoner
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