Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark

Forslag fra bestyrelsen og Avlsudvalget til behandling og vedtagelse på ekstraordinær
generalforsamling den 3. december 2011
15. november 2011
I henhold til vedtægternes § 5, stk. 9 indkalder bestyrelsen og Avlsudvalget til en ekstraordinær
generalforsamling for at få medlemmernes beslutning om at ændre vores forenings og vores races
navne.


Bestyrelsen og Avlsudvalget foreslår foreningens navn ændret fra Landsforeningen for
Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark til: Blåkvæg Danmark



Bestyrelsen og Avlsudvalget foreslår racens navn ændret fra Belgisk Blåhvidt Kvæg til
Dansk Blåkvæg.

Baggrund for navneændringerne
Landsforeningen blev dannet på en stiftende generalforsamling den 10. november 1979 på Sevel
Kro og fik navnet Landsforeningen for Dansk Blåhvidt Kvæg, og racen fik navnet Dansk Blåhvidt
Kvæg.
I 1986 blev den internationale BB-forening Belgian Blue International, BBI, dannet på et møde i
Belgien. I mødet deltog fra Danmark daværende formand for Landsforeningen, A. Dahl Jørgensen,
og daværende landskonsulent Mogens Stendal. I forbindelse med dannelsen af BBI dikterede den
belgiske raceforening, at alle medlemslande skulle have ordet ”belgisk” med i den nationale
raceforenings og i racens navne. Derfor blev Landsforeningens og racens navn i Danmark ændret
på årets ordinære generalforsamling i 1986 til Landsforeningen for Belgisk Blåhvidt Kvæg i
Danmark og Belgisk Blåhvidt Kvæg. Tilsvarende navneændringer blev gennemført i andre lande.
Kejsersnit på TV
I 1998 viser DR’s TV-program, Journalen, et kejsersnit på en BBK-ko. Det udløser stort postyr i
medierne og alle landbrugets organisationer var nervøse for den effekt, det på sigt kunne have hos
forbrugerne, at der inden for landbruget fandtes og blev udviklet en kvægrace, der ”ikke kan kælve
selv”.
Landsforeningen blev pålagt at udarbejde en handlingsplan, der i løbet af få kvæg-generationer
skulle reducere frekvensen af kejsersnit hos BBK fra den gang over 50 procent til under 10
procent. Justitsministeren bad Det Dyreetiske Råd følge udviklingen i frekvensen af kejsersnit hos
BBK, og det gør rådet fortsat. Gennem årene har Justitsministeren flere gange indkaldt
repræsentanter for Landsforeningen, Dansk Kødkvæg, Landsudvalget for Kvæg med flere til
møder, hvor ministeren har understreget, at frekvensen af kejsersnit skulle ned under 10 procent af
alle kælvninger hos renracede BBK-hundyr. Undervejs har justitsministeren og Det Dyreetiske Råd
udtrykt anerkendelse for Landsforeningens indsats og de opnåede resultater.

Alle Landsforeningens medlemmer kender strategien på området og de opnåede resultater, hvor
frekvensen af kejsersnit de seneste fire år har ligget under 10 procent. Landsforeningen har i første
omgang således løst opgaven. Men det er helt afgørende, at frekvensen af kejsersnit vedvarende
forbliver under 10 procent.
”Belgisk” droppet i Storbritannien
I 2007 besluttede den britiske raceforening for blåhvidt kvæg at droppe ”belgisk” af foreningens og
racens navne. I avlsarbejdet har man altid lagt stor vægt på at udvikle racen til nemmere
kælvninger og dermed færre kejsersnit.
Men de store, britiske supermarkeder, der står for den overvejende omsætning af oksekød i
detailleddet, brød sig ikke om det avlsarbejde og den praksis, der var (og er) i Belgien. Her
udvikles racen til mere ekstreme typer, end vi bryder os om, og i avlsarbejdet i Belgien bliver der
ikke gjort noget for at fremavle dyr, der får lettere ved at kælve naturligt. I vid udstrækning bliver
der i Belgien foretaget forebyggende kejsersnit, og resultatet er over 90 procent kejsersnit. De
britiske supermarkeder tog afstand fra belgiernes mangel på etik i avlen og den praktiske
produktion. De frygtede forbrugernes købeadfærd med hensyn til kød, hvis det oksekød, de havde
i kølemontrerne kunne forbindes til Belgien og den belgiske praksis. En stor andel af det britiske
oksekød stammer fra blåhvide dyr eller blåhvide krydsninger.
Det var således supermarkederne, der meget kontant satte den blåhvide raceforening stolen for
døren. Den blåhvide race i Storbritannien måtte ikke kunne kædes sammen med racen i Belgien,
og ”belgisk” skulle fjernes fra raceforeningens og racens navne!
Blandt britiske avlere og i raceforeningen havde der forinden været drøftelser og overvejelser om
at fjerne ”belgisk” fra foreningens og racens navne. Supermarkedernes kontante melding og krav
betød, at de britiske blåhvide medlemmer med meget, meget stor majoritet i 2007 ændrede
raceforeningens navn til The Britisk Blue Cattle Society og racens navn til British Blues. Den
britiske sekretær, John Fleming, oplyser, at navneændringen ikke har påvirket forholdet til racens
hjemland, Belgien.
BBI-møder i Wales juli 2011
Den internationale blåhvide forening, BBI, holdt i juli 2011 kongres i Wales Landsforeningen var
repræsenteret ved Ejgil Pedersen og Mogens Stendal, lige som Signe Tronborg var til stede. De
repræsenterede lande orienterede om den blåhvide race i deres hjemlande. Fra dansk side gjorde
vi meget ud af præcist at fortælle om baggrunden for vores strategi, om hvordan vi har reduceret
frekvensen af kejsersnit, lige som vi fortalte om de opnåede resultater.
Alle lande, bortset fra Belgien, pegede på kælvningsforløbet som et generelt problem, og mange
efterlyste bedre kælvningsresultater.
Fra dansk side foreholdt vi belgierne alle medlemslandenes betænkeligheder ved
”kælvningsbesvær” samt den efterlyste indsats for at ændre denne egenskab. Vi spurgte belgierne,
hvilket indtryk, dette gjorde på dem, og hvilke tiltag, de havde tænkt sig tage, for at ”gøre noget ved
det”.
De belgiske repræsentanter svarede – frit oversat – at ”det ragede dem en høstblomst”, at de ikke
havde tænkt sig at ændre principperne i avlsarbejdet, og at de således ikke havde tænkt sig at

registrere kælvningsforløb og beregne avlsværdital, der fortalte om det enkelte dyrs gener for
”kælvning”.
Ved besøget i Wales konstaterede vi, at briterne lige netop har den type blåkvæg, som vi ønsker:
Store, lange dyr med god og passende, men ikke ekstrem muskulatur. Hertil kommer særdeles
gode lemmer og en særdeles god bevægelse. Samtidig går man i avlsarbejdet efter dyr med
anlæg for lette kælvninger, og man har allerede en lav frekvens af kejsersnit.
Sæd fra Storbritannien
Landsforeningen har efterfølgende besluttet at satse på den blåhvide genetik i Storbritannien og
undlade at købe sæd i Belgien. Primo november 2011 har Landsforeningen således købt 11.000
portioner blåhvidt sæd i Storbritannien af fem forskellige tyre. Det er sæd, der kan bruges til renavl,
men langt størsteparten vil blive brugt til krydsning på køer af andre racer.
VikingGenetics betænkelig ved blåhvidt
Den 19. oktober havde Landsforeningen et møde med to medarbejdere i VikingGenetics. Formålet
med mødet var at drøfte forsyningen af blåhvidt sæd til inseminering. Det er Landsforeningens
ansvar, at der er sæd af høj genetisk kvalitet til rådighed.
På mødet udtrykte VikingGenetics medarbejdere stor betænkelighed ved den risiko, som de
mente, organisationen VikingGenetics kunne løbe ved at formidle sæd af blåhvide tyre, når disse
avlsmæssigt kunne henføres til Belgien og dermed den belgiske avlslinje og avlspraksis. I
princippet udtrykte de den selvsamme betænkelighed, som de britiske supermarkeder kom med i
2007. VikingGenetics er bange for samfundets afstandstagen og fordømmelse, som de mener,
kunne skade organisationen.
Klare holdninger og klare signaler
Ved at ændre landsforeningens og racens navne, sender Landsforeningen et klart signal om, at vi
ikke sympatiserer med den belgiske avlslinje og avlspraksis.
Bestyrelsen og Avlsudvalget beder om alle medlemmers tilslutning til at fjerne ”belgisk” og ændre
landsforeningens navn til Blåkvæg Danmark og racens navn til Dansk Blåkvæg.
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