
Så er du med til fortsat at sikre

en ordentlig bestand af Den

Danske Landraceged.

Vil du vide mere? Er du i tvivl om

noget? Eller bare nysgerrig? Så vil

enhver landraceavler med glæde

tale med dig, vise sine dyr frem

og evt. hjælpe dig med råd og

vejledning. Hvis du har brug for

at finde en avler nær dig, så kan

du kontakte styregruppens sekre-

tær Jette Jungsberg på telefon

55461225.

Kom friskt!
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Tilmelding til Gederegistre-

ringen (find CHR-afdelinger),

læs mere om M3 status og

hent ejererklæring på

www.landbrugsinfo.dk

Dansk Gede Union samler

Danmarks gedeavlere og har

en særlig styregruppe for

Den Danske Landraceged

- alle tiders danske ged

Dansk Gede Union. Hæftet kan

downloades fra foreningens

hjemmeside.

Dansk Gede Unions styregruppe

for landracegeder er gerne be-

hjælpelig med at formidle kon-

takt ved køb og salg af geder.

Skal du købe, så annoncerer en

række erfarne avlere i

.

Ønsker du at sælge - enkelte dyr,

eller ophøre med en besætning -

så sælg kun dyr med gode, karak-

teristiske landraceegenskaber.

Skal du købe eller sælge?

Kom Godt I

Gang Med Geder
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Lige siden den tidlige bondesten-

alder for ca. 6.000 år siden har Den

Danske Landraceged været værdsat

for sin mælk, sit kød, horn og skind.

Og for sit venlige og meget sociale

temperament.

Den Danske Landraceged trives rigtig

godt i vores tempererede klima.

Den er en robust og sund malkeged.

Landracen har lette læmninger,

stærke kid og gode moderegen-

skaber.

Desværre er landracegeden i dag

stærkt truet, og den er på den inter-

nationale liste over truede danske

husdyrracer.

• I 2012 blev der ifølge Videncentret

for Landbrug født blot 275 kid

fordelt på kun 30 avlere

Dansk Landraceged er Danmarks

oprindelige  gederace. Den har levet

Hvad betyder landrace?

så længe i landet, at den har haft tid

til at tilpasse sig vores klima.

Den Danske Landraceged findes i syv

farvevarianter: sort vildfarvet, vild-

farvet, hvid, broget, harzfarvet, sort

og blå.

Det er vigtigt, at der er så mange

små spredte besætninger som

muligt, fordi det øger chancerne for

en større genetisk variation. Denne

afhænger nemlig af, hvor mange

bukke, der bliver brugt. Selv hvis du

kun har lyst eller mulighed for at

holde nogle få dyr, bidrager du i

princippet lige så meget som en stor

besætning.

Landracegeden er altså en del af

Danmarks levende kulturarv. Be-

varingen af gedernes unikke gener

er lige så vigtig, som gamle byg-

ninger og kunstgenstande.

Alle kan bidrage til

bevaringsarbejdet

To faktorer er vigtige for

bevaringsarbejdet:

• avl med racerene og sunde dyr

• gederegistreringen

Hvis vi skal bevare Danske Land-

racegeder i fremtiden er det nød-

vendigt, at alle registrerer deres

geder i . Her

samles alle oplysninger om de en-

keltes avlsarbejde. Med adgang til

disse oplysninger har vi fx mulighed

for at se på dyrene, så vi

bedre kan undgå indavl. Tilmelding

til Gederegistreringen sker hos den

lokale CHR afdeling.

Vi opfordrer til, at alle avlere tester

deres dyr for sygdommen Mäedi-

Visna og derved opnår M3 status

(negativ blodprøve i tre år). Hvis

Registrering og sundhed

Gederegistreringen

stamtavler

man som ny avler overtager geder

der har M3 status, overtager man

selv først denne status ved at ud-

fylde og indsende en .

Husk; Da dyr med lavere status ikke

kan bringes sammen med dyr med

M3 bliver mulighederne for avls-

samarbejde og for salg af dyr til

videre avl, forringet.

Den Danske Landraceged produce-

rer meget mælk i tiden efter læm-

ning. Man bør holde øje med yveret

på en ged med kid. Geden skal mal-

kes ud, hvis yveret er for spændt. Fra

kiddene er ca. tre måneder skal

geden malkes en gang om dagen. Så

er der mælk til husholdningen.

For øvrige råd om røgt og pleje hen-

vises til den nyeste udgave af

udgivet af

ejererklæring

Kom

Godt I Gang Med Geder

Røgt og pleje
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