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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 349 stillet den 20. december 2018 af 

Simon Kollerup (S). 

Spørgsmål nr. S 349 

”Mener ministeren, at de gamle danske dyreracers bestande kan opretholdes indenfor et rimeligt 

niveau, nu hvor rammen for bevaringsarbejdet med husdyr og planter bliver beskåret med en 

tredjedel til 4,2 mio. kr. i forhold til de 6,7 mio. kr., som der var afsat i 2018?sat i 2018?Mener 

ministeren, at de gamle danske dyreracers bestande kan opretholdes indenfor et rimeligt niveau, 

nu hvor rammen for bevaringsarbejdet med husdyr og planter bliver beskåret med en tredjedel til 

4,2 mio. kr. i forhold til de 6,7 mio. kr., som der var af” 

Svar 

Indledningsvis kan jeg oplyse, at jeg tilbage i september måned besvarede et lignende spørgsmål 

fra Miljø- og Fødevareudvalget om at sikre bevarelsen af de gamle husdyrracer jf. spørgsmål nr. 

922 (MOF alm. del).   

 

Jeg vil gerne gentage og understrege, at jeg som minister og mit ministerium ikke alene kan sikre 

bevarelsen af gamle husdyrracer. En solid bevarelsesindsats er og vil fortsat være afhængig af de 

heldigvis mange dedikerede avlere af gamle danske husdyr, der via avl, produktion og formidling 

bevarer vores gamle danske husdyrracer. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet understøtter bevaringsarbejdet økonomisk via bevillingen på 

Finansloven, der også går til dyretilskud.  

 

Selv avlere med få dyr kan opnå dyretilskud gennem vores støtteordning, som bliver udbudt på 

lige vilkår for alle avlere. Som Landbrugsstyrelsen har oplyst mig, så bliver satserne for 

dyretilskud fastsat årligt efter indstilling fra Det Rådgivende Bevaringsudvalg, som netop har et 

flertal af avlerrepræsentanter. Satserne i 2018 blev således indstillet af Bevaringsudvalget på 

møde den 17. januar 2018 inden for de økonomiske rammer på Finansloven. Med bevillingen for 

2019 kan satserne opretholdes på samme niveau i 2019.  
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S 349 endeligt svar  

Offentligt


