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De kønsvisende hønseracer
af Flemming Schiøtte 

Blandt de fjerkrætiltag, der kendetegner  mellemkrigsårene i Europa, er dannelsen af 
kønsvisende hønseracer  nok det mest bemærkelsesværdige, og hele problematikken 
omkring de kønsvisende racer fortjener en særlig artikel.
I dag tror mange, at en kønsvisende hønserace nødvendigvis skal være "legbar-farvet". 
Det er en stor misforståelse!
Den kønsvisende raceegenskab er skabt ved sammenparring mellem den kønsbundne 
tværstribning (som vi bl.a. kender den hos Plymouth Rock) og et dyr med guldfaktor. 
Når hele avlsprocessen er gennemført, er resultatet et dyr med den pågældende races 
fjerfarver, blot med den ændring, at samtlige fjer er mere eller  mindre tværstribede, 
uanset farven.
Legbar-farven er den oprindelige Bankiva-farve (som vi bl.a.  kender  den hos  brune  
Italienere og Danske Landhøns), men med tværstribning, der overlejrer den oprindelige 
farve .

 Brun Italiener          Legbar

Det hele startede i England i 1920'erne, hvor professor Punnet ved det 
landbrugsfaglige fakultet ved Cambridge-universitet studerede hønsenes arve-faktorer.
I en årrække havde man kendt til kønsvisende krydsninger, der giver forskelligt farvede 
daggamle kyllinger, så man straks kan adskille kønnene. Det lader sig gøre ved at 
anvende en eller anden arvefaktor (gen), der er placeret på kønskromosomet.  Da 
haner  har  to aktive kønskromosomer og høner kun eet (lige det modsatte af forholdet 
hos mennesker) vil den pågældende arvefaktor slå dobbelt så kraftigt igennem hos 
hanekyllingerne som hos hønekyllingerne.
Omkring 1920 var man nået ret vidt i den retning, men systemet led af den mangel, 
at man ikke kunne avle videre på krydsningprodukterne med samme resultat, hvorfor 
man hele tiden måtte anvende tre linier, to rene og en krydsnings-linie, der hele tiden 
endte i første generation .
Der opstod derfor den ide, at det ville være en fordel, hvis man ligefrem kunne 
konstruere en race, der i sig selv ville kunne give kønsvisende kyllinger, man kunne avle 
videre på.
Løsningen kom som lidt af et tilfælde. Professor  Punnet  arbejdede med  sammenparring  
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af  Guld Campinere og Tværstribet Plymouth Rock, fordi han ønskede at  studere  disse  
racers  tværstribning, der syntes at arbejde meget forskelligt. Derved kom han til at 
blande guld- og sølv- faktoren (som er placeret på kønskromosomet) og to former for 
tværstribning, hvoraf den ene er · kønsbundet, medens den anden er autosornat og 
arves ens af haner og høner.
Undervejs opstod nogle dyr, der viste sig at kunne videreføre kønsvisningen i avlen, og 
i 1930 kunne professor Punnet stolt præsentere verdens første kunstigt frembragte 
kønsvisende hønserace. Den var guldfarvet med stribning, hårdfør, middelstor og en 
fortrinlig æglægger, og den fik navnet CAMBAR "CAM" dels fordi den var opstået som en 
variant af Campineren, men tillige, fordi den var konstrueret på Cambridge-
universitetet, og "BAR", fordi den var stribet ("bar" betyder på engelsk "stribe").
Man kunne nu have slået sig til ro med dette udmærkede resultat, men undervejs 
havde professor Punnet fået en række gode ideer, han ønskede at gennemprøve, og 
dertil kom, at det var rygtedes, at hollænderne havde "stjålet" ideen, og at de ihærdigt 
arbejdede på at udkonkurrere englænderne. Og den slags kan man jo ikke lade siddene 
på sig.

Tværstribet Plymoth Rock 
- racen der ofte bidrager til kønsvisende farver med sit kønsbundne tværstibnings-gen. 
I den oprindelige farve er stribningen kombineret med sort ensfarvet fjerdragt, også her kan man 
se effekten af hanes 2 anlæg for stribning mod hønens kun 1 anlæg. Det sorte er reduceret lidt 
mere hos hanen. Men kyllingerne er ikke tydeligt kønsvisende, som når stribningen kombineres 
med brune og gyldne farve gener.

Den kommende tid helt op til anden verdenskrig blev derfor præget af den ene 
kønsvisende race efter den anden.
I 1933 kom en sølvfarvet udgave af CAMBAR, og i 1935 præsenterede professor 
Punnet den  dengang sidste nye,  racen LEGBAR, der var  konstrueret af  brune  
Italienere  (der  i  England  som  i  USA  kaldes  LEGHORN) og Plymouth Rock. Altså  
"LEG"for  Leghorn  og "BAR"  for  stribning.    Denne race blev meget hurtigt umådeligt 
populær i hele Europa, idet den viste sig at have alle Italienerens gode lægge-
egenskaber, kombineret med  Plymouth Rocks bedre kødfylde og dertil den kønsvisende  
egenskab.
At  racen  som  den  eneste  af disse gamle racer har overlevet i  dag,  skyldes  sært  
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nok,  at tyskerne nægtede at anerkende den og i stedet lavede en "kopi" af brune 
Italienere, parret med tværstribede Italienere, som de kaldte "Kenn-Italiener", altså 
kønsvisende Italiener, som derfor fandt plads i specialklubben for Italienere . Men denne 
tyske høne er netop ikke en ægte LEGBAR, så der ligger et arbejde for Europa-
foreningen med at føre LEGBAR tilbage til dens oprindelige  skikkelse.
Fire andre kønsvisende racer udgik i de kommende år fra Cambridge, nemlig 
DORBAR, konstrueret af Dorking og Plymouth Rock, BROCKBAR dannet af henholdsvis 
gulbrun og tværstribet Plymouth Rock, BUFFBAR, dannet på basis af gul Orpington, og 
BRUSSBAR, der skyldte en brun varietet af Sussex sin oprindelse.
Imidlertid kom hollænderne nu stærkt ind på scenen, og gav englænderne 
konkurrence til stregen med racer som REDBAR, frembragt af Rhode Islands og 
Plymouth Rock, WELBAR, lavet på den holland- ske Welsum race, ANCOBAR, dannet af 
Ancona og derfor meget lig LEGBAR, blot ikke i farven, og BARBAR, der var konstrueret 
som en kønsvisende udgave af Barnevelder racen.
Hvilket fantastisk arbejde, der lå bag fremkomsten af disse racer, forstår man, når det 
oplyses, at arbejdet med BARBAR-racen startedes i 1926, og først afsluttedes 12 år 
senere i 1938 til trods for, at det var et officielt hollandsk eksperimentelt arbejde, der 
nød al mulig støtte, og som var så omfattende, hvad angår individantal, at ingen pri- 
vatmand vil være i stand til at foretage noget lignende.
BARBAR var en middelstor, brunstribet race med god kødsætning og fortrinlig ydelse 
af dybt mørkebrune æg, og den var bestemt til at gå sin sejrsgang over hele jorden 
for at udkonkurrere alle andre racer. Sådan gik det bare ikke. Mørke skyer trak op 
over Europa, anden verdenskrig brød ud, og BARBAR-racen havnede sammen med de 
fleste andre hollandske høns i tyskernes militære kødgryder.

Efter krigen havde  man glemt alle "vidunderracerne" fra tiden før krigen, og da 
japanerne dukkede op med deres nye kønssorteringsmetoder, fandt ingen det umagen 
værd at genoplive de kønsvisende hønseracer.
Men erindringen om disse racer, der med eet ord blev kaldt Cambridge-racerne til 
minde om det sted, hvor det hele startede, viser, hvad der kan opnås gennem 
avlsarbejde, men det viser samtidig, hvilket enormt arbejde, der ligger bag 
fremkomsten af nye racer og varieteter, hvis de skal være gennemarbejdede og 
avlssikre.
I 1975 vistes på landsudstillingen i voliere resultatet af en sådant arbejde, nemlig 
racen "DANBAR", konstrueret af Danske Landhøns og tværstribet Plymouth Rock efter 
professor Punnets gamle opskrift. Men siden har der været stille om dette forsøg på at 
genoplive kønsanvisningen.
Det er, som om interessen for kønsvisende racer nu er ved at stige igen, og flere forsøg 
har været vist de sidste par år. Blot må man altså  huske på,  at sådan en race kun skal 
være "legbarfarvet", hvis den som grundelement har den vilde junglehønes 
farvetegning.
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Cream Legbar... en præsentation 

Af Torben Krogh Jensen 

Cream Legbar er en af de mange racer af fjerkræ, som de sociale medier har gjort let 
tilgængelige i bl.a. Danmark i det forgangne årti. I Sverige har racen været i længere tid, 
men jeg er ikke bekendt med detaljer, jeg ved dog, at racen har haft større betydning i 
Sverige end i Danmark. Egentlig ved vi ikke, om Cream Legbar er en race eller en variant 
af noget andet, da Cream Legbar endnu ikke er anerkendt i Skandinavien. Vi ved, at i 
oprindelseslandet England, er Cream Legbar en variant af Legbar, hvor den skiller sig ud 
på farve, top og ægfarve. Vi ved også, at i det Europa, som de skandinaviske 
fjerkræorganisationer samarbejder stadig mere intensivt med, er Legbar ikke en 
selvstændig race, men en variant af italienere. Tiden vil vise, hvor Cream Legbar kommer 
til at høre hjemme, for jeg er sikker på, at den en dag vil blive anerkendt, også i 
Skandinavien. Racer er noget mennesker har 
fundet på og mennesker definerer racer. De 
skandinaviske fjerkræforbund kommer til, at 
finde en indplacering af Cream Legbar. 

Racetypiske Cream Legbar. Foto: Mette Skovgaard

Kort beskrevet, så er Cream Legbar, som Legbar, tæt beslægtede med italienere. Legbar er i 
det væsentligste en tværstribet italiener, hvor tværstribningen foranlediger, at kyllingernes 
køn, allerede ved klækning, kan adskilles fra hinanden med det blotte øje. Cream Legbar 
adskiller sig fra de øvrige Legbar ved fjerfarve, top og ægfarve. Alle hønsene, Italienere, 
Legbar og Cream Legbar, er alle i deres frembringelse og udvikling tiltænkt, at være flittige 
æglæggere, med op til over 220 lagte æg om året. Det vil sige, ingen unoder med at lægge 
sig skruk i de første to og helst tre leveår. Fjerfarven er baseret på arveegenskaber med 
guldfaktor, men hvor guldfarven undertrykkes af en anden arveegenskab, således at de 
farver, der normalt er betinget af guld nærmest fremstår som flødeagtigt, lidt hen af sølv. 
Cream Legbar har, som brune italienere, danske landhøns og mange andre, en 
farvefordeling, som oprindelige vilde høns. Vi siger, at de er disponeret for en vildtfarvet 
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farvetegning. I mange Cream Legbar høns ses forskellige mængder af 'Chestnut', rust, 
mahonie, eller hvad den rustrøde farve nu kaldes. I den engelske standard for racen står 
der da også, “some chestnut permitted”, nogen kastaniefarve er tilladt. At noget i den 
sammenhæng angives for at være tilladt betyder i reglen, at det er der, men at det gerne 
ses avlet væk. Dette er helt i tråd med ophavshavernes indstilling. At have fuld kontrol 
over, hvad der skal være der og hvad, der ikke skal være der. Chestnut kamuflerer cream.
Toppen, eller nakkekvasten, er sat på Cream Legbar for at gøre det nemt at adskille 
varianten i flødefarve fra varianten i sølv, som Legbar også forekommer i, i England og i de 
seneste år også andre europæiske lande. Denne top vanskeliggør at præstere fine kamme, 
som vi almindeligvis ser hos Legbar og Italienere. Dette samspil mellem kam og top er en 
af udfordringerne for skandinaviske prydavlere, da der typisk stilles meget høje krav til 
kammen i de skandinaviske lande.

Ægfarven
Ægfarven ved Legbar og Italienere er hvid. Ved Cream Legbar er ægget blåt. Det vil sige, 
sådan vil rigtig mange æggenørder gerne have det. I virkeligheden siger den engelske 
standard for Cream Legbar, at ægfarven kan være blå, grøn og oliven. Farven af ægget er 
baseret på farvestof fra gallen. 

Punnets hønseracer
Som allerede nævnt stammer Cream Legbar fra England. Men hele forudsætningen for 
Cream Legbar skal findes et andet sted og allerede i attenhundredtallet. I det daværende 
Østrig, nu et område af Tjekkiet, eksperimenterede en gartner, og senere munk, med nogle 
ærter. Ved eksperimenter udledte han nogle meget væsentlige regler, som eftertiden har 
navngivet efter ham. De kom til at hedde Mendels Love. Som så ofte tilsvarende set, forstod 
hans samtid ham ikke rigtig. Det betød, at hans lære lå hen til længe efter hans død. 

Siden, og især i begyndelsen af nittenhundredtallet, skete der en masse, som blev forud-
sætningen for vores Cream Legbar. En stadig ung mand, ved navn Reginald Crundall 
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Æg og kyllinger.  Foto: 

Asbjørg Sæterbø og Torben Krogh Jensen

Cream Legbar standarden er bred mht æggeskalfarven.                                                                           

Både den grønne yderst til venstre og den blålige ved siden af er accepteret. Er der både haner og høner 

med kun et anlæg for “O” genet i flokken risikerer man at der kommer hvide og lysebrune, som de 2 til 
højre.

Daggamle C.L. kyllinger: 2 hanekyllinger med det karakteriske lyse hoved, og hønekylling i midten.



Punnett, tog Mendels lære til sig og udgav i 1905 bogen Mendelism og senere var han 
medinitiativtager til at sætte tidsskriftet Journal of Genetics i søen. Punnett blev professor i 
Cambridge. Punnett blev for eftertiden kendt for især Punnetts Kvadrat. I fjerkræverden og 
fødevareproduktionen opnåede Punnett, sammen med Michael Peace, stor anerkendelse 
for at have skabt de første hønseracer, der fik kønsvisende kyllinger. Først lykkedes det, at 
flytte tværstriberne fra Plymouth Rocks over på Guld Campinere. De blev til Cambar. 
Senere det samme på en række andre af datidens produktionsracer. Fx blev Wyandotter til 
Wybar og Leghorn til Legbar. 

For Punnett og co. var Plymouth Rocks, Araucana og andre racer, væsentligst af alt, 
bærere af nogle interessante muligheder og ikke så meget andet. Arbejdsformen var 
eksperimentel, som den var det for Mendel. Man kunne ikke se ind i dyrene og sige, at 
sådan var det, men man kunne med eksperimenter, sat rigtigt op, gøre konklusioner om, at 
sådan virker det og sådan må det være. 

For Punnett, Peace og andre handlede genetisk forskning om, at kunne præcisere en 
arvelig egenskab, håndtere den og placere den, hvor man ønsker, så målrettet som muligt.
Når man bedriver eksperimentel forskning, så sker det, at man opdager noget, som man 
ikke havde forventet, således også i Cambridge. I arbejdet med optimering af den 
produktive Legbar i guldversionen indkrydsede man hvide italienere. Efter at have avlet 
det dominante hvide gen væk, opdagede man ved krydsning af afkom, at noget af 
afkommets afkom var anderledes. Man opdagede, at der under den hvide farve, i hvert 
fald i den stamme man arbejdede med, lå en arveegenskab, der undertrykte guldfarven. 
Man havde opdaget forudsætningen for cream, og de første Cream Legbar var lavet. De 
første Cream Legbar lagde hvide æg og havde ingen nakkekvast. Egenskaber for kvast og 
blå ægfarve blev siden hen lagt på. Egenskaber, der blev hentet fra Araucana. Som med 
tværstribningen, demonstrerede forskerne fra Cambridge, at de var i stand til, at 
præcisere enkelte arveegenskaber, håndtere dem, og placere dem, hvor de ønskede.
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Det første trykte billede af et sæt Cream Legbar i tidsskriftet Autosexing Annual 1948



I 1947 blev Cream Legbar præsenteret på en udstilling i London. Det var ca syv år efter, at 
Punnett gik på pension og det var Michael Peace, der præsenterede racen med top og 
ægfarve. Når man ser billeder af Cream Legbar fra den tid, skal man erindre sig, eller 
medtænke, at det var i 40'erne og at på det tidspunkt var erhvervsavl og hobby/prydavl 
ikke hinandens modsætninger. Det betyder, at der simpelthen blev tænkt anderledes, når 
et dyr blev præsenteret på udstilling. Hoveddele var ikke så vigtige, som at kunne vise 
kropslængde og tværstribning på den nye race.
De kønsvisende høns havde enorm betydning. Allerede den gang havde man lavet 
specialiserede dyr til enten kødproduktion eller æglægning. At kunne foretage en tidlig 
sortering efter køn, havde stor betydning for produktion af fødevarer. Det holdt dog 
forholdsvis kort. Siden fik erhvervet andre og mere effektive metoder.
I 1958 blev varianten standardiseret og anerkendt under PCGB, The Poultry Club of Great 
Britain.
I mange år eksisterede Cream Legbar i England i stilhed ude omkring. I begyndelsen af 
nærværende århundrede, var der folk, der tog racen op som hobby- og udstillingsdyr. En 
væsentlig rolle må nok tillægges personer som Emily de Gray og Jill Ree. Jill Ree så meget, 
at man snakker om Jills Linie, og det både i Europa og USA.
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Skæve farver.
Der kan stadig komme overraskelser i fjerfarven. De 2 til venstre ser ud til at have gener for “blå” 
eller en anden farvefortyndende faktor. Den mørke til højre ser ud til at mangle genet for 
“cream”, det gen som undertrykker guldet hos Cream Legbar.



Racen i dag

Cream Legbar er i dag en race med overskuelige udfordringer, og absolut ikke værre end, 
at de er til at håndtere. Udfordringerne ser lidt forskellige ud, alt efter hvorfra man ser. Og 
jeg er sikker på, at enhver, der stifter bekendskab med Cream Legbar, før eller siden, 
kommer til, at finde sit ståsted.
Er man produktionsavler af fx rugeæg, så er det ganske vanskeligt, at sikre sig 
produktionsdyr af sådan en kvalitet, at man kan garantere kvaliteten af sin vare. Det er 
sket betydeligt mere end en enkelt gang, at kunden er blevet skuffet i forventningen om, at 
få høns, hvor også afkom og afkoms afkom lægger blå æg. 

Er man æggenørd skal der ikke meget til, før end man skuffes. Der er store forventninger 
om, at få fat i høner, der lægger æg af den helt rigtige nuance af blå. En nuance, der er 
lidt smagsafhængig. Er man forædlings/vedligeholdsavler, så er udfordringen, at skabe 
dyr, der på alle leder lever op til de krav standarden stiller. Man kan ikke bare købe sig til 
avlsmateriale, der er lige i nærheden af kravene, heller ikke fra England. Dels er der en 
noget forskellig avlskultur landene imellem. Dels er der den meget væsentlige forskel at i 
England er Cream Legbar en hjemmehørende race, der allerede er godkendt og den 
bedømmes som sådan, også selv om den ikke helt lever op til racens standard, og i 
Skandinavien er Cream Legbar en endnu ikke godkendt race og ved godkendelse vil man 
helt sikkert være opmærksom på alle detaljer i standarden, det være sig både hoveddele 
og vægt. For forædlingsavleren er ægfarven ikke en større udfordring end fx størrelsen 
eller æglægningsparatheden. Jeg er så hele hundred procent sikker på, at det vil være helt 
i Punnetts ånd, at det vi ikke har, det henter vi hvor vi kan finde det og hvor det er hen-
sigtsmæssigt. 

Cream Legbar er kommet for at blive og jeg er overbevist om, at racen inden for en 
overskuelig fremtid også vil blive anerkendt i Skandinavien. En anerkendelse vil have den 
betydning, at der vil være flere avlere om, at vedligeholde racen udfra en norm. Af flere 
avlere følger flere gode dyr. Racer er noget mennesker har fundet på og mennesker 
definerer racer, skrev jeg i min indledning. I Amerika arbejder man i Cream Legbar Club 
med tre varianter af Cream Legbar. Cream Legbar, Golden Crele Legbar og White Legbar. 
De har alle top. På internettet kan man finde Opal Legbar, Lavendel Legbar og Isabel 
Legbar. Det er måske forskellige navne for noget af det samme, men de har alle top. I sin 
tid var toppen en markør på, at dyrene var cream og ikke sølv. Idag er toppen nok mere en 
markør på, at hønsene lægger blå æg. Det er den levende kulturarv og ikke en sten. 

Idag findes der amerikanske, engelske og europæiske italienere eller Leghorn. De findes 
med enkeltkam og de findes med rosenkam. Men der er et hul. Der findes ikke 
flødefarvede italienere. Med genetikken, og bl.a. Cream Legbar, påbegyndtes målrettet 
design af fjerkræ. 

Links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reginald_PunnettWikipedias opslag om Punnett
http://autosexing-poultry.co.uk/history.htm Autosexing Breeds Association's hjemmeside
http://www.jillscreamlegbars.co.uk/Jill Rees side om Cream Legbar
https://www.poultryclub.org/breeds/chickens/soft-feather-light/autosexing-legbar/
Poultry Club of Great Britain's beskrivelse af (Cream) Legbar
https://www.facebook.com/groups/CremeLegbar/ Facebookgruppe om Cream Legbar
http://autosexing-poultry.co.uk/files.htm Her der adgang til skriverier af Punnett og 
Peace, samt et par numre af Autosexing Annual og andre interessante publikationer om 
bl.a. Cream Legbar. 
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Reginald C. Punnett

20 Juni 1875 – 3 Januar 1967

Punnet er kendt for sin Punnett square. Et redskab som 
mange fjerkræavlere har brugt adskillige timer med 
gennem årene - både hobbyavlere og erhvervsforædlere. 
Det kan på en overskuelig måde forudse andelen af 
forskellige genkombinationer i afkommet. Når man 
kender forældrenes gener.

En Punnett square kan udbygges til adskillige 
genkombinationer. I eksemplet her vises hvad der sker 
når man parrer fx. 2 Cream Legbar, som begge er 
korrekte med top og hønen lægger blå æg (hanen har   
anlæg for det). Men begge har skjult anlæg for glat hoved 
og hvid æggeskal.

Top og æggefarve
   
Som det ses vil kun 1 af 16 
afkom have det ideele 
dobbelt-anlæg for både top 
og blå æggeskal. 

Hele 4 ud af 16 vil slet ikke 
have anlæg for blå æggeskal, 
og hvis de uheldigvis er 
haner, vil de skabe ravage i 
avlen i flere generationer.

Alle numre af Punnets “Journal og Genetics” ligger på Indian Academy of Sciences 
hjemmeside og kan frit downloades.   1910 and 1994 (vol. 1-73) LINK: 

https://www.ias.ac.in/listing/issues/jgen
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Æggeskals farve
Der er grundlæggende 2 skalfarver - enten er kalkmaterialet ensfarvet "hvid" eller "blå". 
Men det er lidt mere indviklet end som så en masse forskellige gener spiller ind på hvor 
hvid eller hvor blå kalken er.

Dertil kommer en tredie 
faktor iform af en brun 
coating uden på den hvide / 
blå skal. Den kan være 
forskellig nuance fra 
lysebrun til chokoladebrun 
på hvide æg. Mens blå æg 
tones mere eller mindre 
grønne af den brune coating
Men coatingen lægger uden 
på skallen og kan kradses 
eller slibes af så man kan se 
den underliggende 
skalfarve.
Når de forskellige faktorer 
kombineres kan der avles et 
utal nuancer af æggeskal.

Fotos : Lene Steenberg 
Nielsen og Wikimedia.

Det dominante gen “O” giver blå æggeskal - det recessive  gen “+” giver hvid skal 
grundfarve. Da både haner og høner kan være OO / O+ / ++ er det meget svært at 
renavle den blå skalfarve, selvom man kun bruger høner der lægger blågrønne æg. Fin 
justering af den blågrønne farve er endnu sværere, fordi mange forskellige gener tilføre 
nuancer af brun coating.



Kønsvisende krydsninger og racer 
af Flemming Schiøtte

Det er muligt at gennemføre kønsvisende avl alene ud fra fjerfarverne. Fidusen er, at man 
så ikke behøver at indkrydse andre racer og derved stå med hele den genetiske rodebunke, 
racekrydsninger medfører, men holde sig til to farvevarieteter af samme race - naturligvis 
under forudsætning af, at de aktuelle farvevarieteter eksisterer. 

Grunden til, at det lader sig gøre er, at arveegenskaber (gener), der er placeret på 
kønskromosomet, virker dobbelt så stærkt på haner, som på høner, fordi hanerne har to 
X-kromosomer, medens hønen kun har ét, plus et inaktivt Y-kromosom. 
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Nu er det så heldigt, at der på X-kromosomet findes to farvefaktorer, som vi kan tage i an- 
vendelse. Den ene er sølvfaktoren, den anden er den kønsbundne tværstribning, som vi 
blandt andet kender den hos Plymouth Rock. 

Sølvfaktoren har tidligere været anvendt til at skabe kønsvisende krydsninger, idet 
guldfaktor-hane, parret med sølvfaktor-høne giver sølv-hanekyllinger, der er gule, og 
guld-hønekyllinger, der er rødbrune. 

Men den faktor, der normalt tages i anvendelse, er tværstribningsfaktoren, der er den ud- 
slagsgivende i alle de såkaldte Cambridge-racer, kaldt således, fordi professor Punnet ved 
Cambridge-universitetet i 30'erne var den, der klarlagde denne arvegang. Senere har både 
hollændere, tyskere og endda danskere gjort ham kunsten efter. 

Tager vi som eksempel på tværstribningsfaktorens virkning, hvad der sker, når vi parrer 
tværstribet og sort Plymouth Rock, viser illustrationen blandt andet, at hønerne altid bliver 
renavlede, enten sorte eller tværstribede, medens hanerne foruden de to renavlede 
varieteter tillige kan forekomme i en tværstribet udgave med sort arvelighed (vist med en 
sort cirkel), som altså ikke er "rene".
Af de fire mulige sammenparringer, er det kun den ene, der giver kønsvisende kyllinger, 
nemlig ren sort hane, parret med ren tværstribet høne. Denne sammenparring vil give 
hanekyllinger med hvid nakkeplet, medens hønekyllingerne vil blive helt sorte.

Den tværstribede Plymouth Rock har i forvejen en naturlig tendens til kønsvisning, idet 
nakkepletten hos de renavlede dyr principielt er større hos hanekyllingerne end hos høne- 
kyllingerne, men der er dog stor usikkerhed ved forsøg på kønssortering på den basis, en 
usikkerhed, der elimineres fuldstændig ved den viste farvekrydsning. 

Kombinerer vi det her omtalte med sølv-guld- faktoren, der som nævnt også befinder sig 
på X-kromosomet, er det muligt at skabe racer, der for stedse bevarer den kønsvisende 
karakter. 

Som allerede nævnt, var det i Cambridge, man fandt ud af det, og i tiden op til anden 
Verdenskrig fremavledes der en lang række kønsvisende racer, hvoraf Legbar-racen i dag 
har bevaret nogen betydning. 

Illustrationen viser principskemaet for Legbar-racens fremavl, men selvfølgelig har der 
været involveret et langt større antal dyr, end dem, der er vist på skemaet. 

Dette skema kan principielt anvendes til fremavl af kønsvisende racer med basis i en 
hvilken som helst race og varietet med guld-faktor. 

Desværre kan beskrivelsen af legbarfarven i standarden forlede til at tro, at enhver 
kønsvisende race dermed skal være "legbarfarvet". Det er en stor misforståelse, der 
desværre har bredt sig. Kun racer og varieteter, der i forvejen besidder Bankivahønens 
farvesammensætning (som det netop er tilfældet med Den Brune Italiener, Den Brune 
Danske Landhøne, Den Brune Gamle Engelske Kamphøne med flere) vil og skal blive 
legbarfarvede, hvorimod alle andre racer og varieteter med guldfaktor vil skabe 
kønsvisende afkom med udgangsracens fjerfarve og tegning, men med den tilføjelse, at 
enhver fjer er tydeligere eller svagere tværstribet. 
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Norske Jærhøns - en anden kønsvisende farve, helt forskellig fra legbarfarven. 

Agter man eksempelvis at skabe en kønsvisende varietet af Plymouth Rock, og ønsker man 
at "blive i familien", er det ikke muligt at konstruere en legbarfarvet varietet, idet der ikke 
findes en Plymouth Rock med Bankiva-farve. Der byder sig i stedet to muligheder til, 
nemlig at gå ud fra den agerhønefarvede eller den gule varietet. Den agerhønefarvede vil 
give haner, der nærmer sig farvefordelingen hos Legbar, men hønerne med deres 
båndtegning vil aldrig kunne komme til at ligne en Legbar-høne - og det skal de heller 
ikke! 

Vælger man i stedet at gå ud fra den gule varietet, vil man kunne få en meget smuk jævnt 
gul/brun tværstribet varietet, der udviser kønsvisning, idet hanekyllingerne er klart 
lysere, end hønekyllingerne. Erstatter man Brun Italiener med Gul Plymouth Rock i det 
viste skema for Legbar, vil man på fire generationer have resultatet fikst og færdigt uden at 
skulle slås med andre racers afvigende egenskaber – det var måske en interessant opgave 
for Plymouth Rock-klubben, der før har løftet store opgaver i flok. 
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Flemming Schiøtte (1926 - 2007)

Flemming Schiøtte døde i 
2007; men inden sin død 
overdragede han rettighed-
erne til sine mange artikler om 
fjerkræ til Center for Bio-
diversitet. En sand guldgrube 
af viden, som vi trækker på til 
Loci, når det passer ind som i 
dette nummer.
På billedet Schiøtte med en 
hane af hans nye kønsvisende 
race Danbar. Som desværre er 
gået bort sammen med ham.
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Quailbar - en ny kønsvisende farvevarietet
af Heine Refsing  / Fotos: Heine Refsing / Wikimedia mm.

Tilbage omkring starten af 1990erne, hvor Flemming Schiøttes interessante artikler om de 
kønsvisende farver hos høns blev trykt første gang i Racefjerkræs-bladet, blev jeg 
inspireret af de nye indsigter. 
Min favoritrace Antwerpner Skæghøns findes i en guldfaktor baseret farve, der ikke ses i 
mange andre racer. Vagtel-farvet eller guldvagtel-farvet, på engelsk “quail” (vagtel). 

Vagtelfarven
Vagtelfarven er meget anderledes end den almindelige brune (vildfarve) farve, som ses hos 
bankiva, brune Landhøns osv.  Hanens bryst er gylden hos den vagtelfarvede hane, lige 
omvendt den brunes sorte bryst. Halsbehænget tilgengæld næsten sort modsat den brunes 
gyldne halsbehæng.
Genetisk er vagtelfarven ikke helt forklaret. Man er iflg. Somes sikker på at vagtelfarven 
består af en kombination af CO (columbia genet) og Ml (melanotic genet).  
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  Quailbar-farvede Antwerpener skæghøns 
  fra 2019-20



Co og Ml ændrer farvefordelingen af de sorte og gyldne pigmenter. Men den 
underliggende grundtegning hos de vagtelfarvede er ukendt iflg. Somes. Grundtegningen 

Antwerpner skæghane,  guld-vagtelfarvet   Antwerpner skæghane,  brun

styres af en hel serie gener på det samme sted på kromozomet (E-locus), som spænder fra 
ensfarvet sort - sort guldhalset - en række variationer af brun - hvedefarvet. 
Så vagtelfarvet er en pakke med en “sort boks”. Kombineret med guld, får man den 
almindelige vagtelfarve (guldvagtel-farvet), kombineret med sølv giver “vagtel-pakken” 
den mindre kendte sølvvagtel-farvet. 

Schiøttes gode forklaring af hvordan de kønsvisende farver afhænger af den brune 
grundtegning som den kønsvisende tværstribning kombineres med, fik mig til at øjne 
muligheden for en markant anderledes kønsvisende farve end den velkendte legbar-
farvede. 
Projektet har trukket i langdrag, fordi ræve og uheld flere gange har decimeret bestanden, 
så jeg i flere omgange er starter næsten fra bunden med en enkelt quailbarfarvet høne 
eller en heterozygot hane kombineret med nye rene  guldvagtel-farvede Antwerpenere.

For at holde mig til traditionen hvor “Leghorn” + “barred” bliver “Legbar”, “Campine” + 
“barred” bliver “Cambar” osv. Døbte jeg fra starten den nye farve “quailbar” - dvs. quail 
+ barred

Fra ide til virkelighed
I teorien ville hanen vel få gul/hvid tværstribet bryst og sort/hvid stribet halsbehæng - 
helt anderledes end legbarhanernes farve.  Mens hønerne måske kun ville blive en anelse 
anderledes end de legbarfarvede høner. 

Men hvordan mon farven ville blive i virkeligheden ? 

Jeg fik fine avlsdyr fra en af de dygtige avlere af vagtelfarvede Antwerpener Skæghøns og 
en tværstribet Wyandot høne fra en stamme dværgwyandotter med perfekt stribetegning.
Det første år satte jeg den vagtelfarvede hane sammen med den stribede høne, og resultatet 
fulgte teorien helt efter bogen:  Hønerne blev sorte og hanerne blev tværstribede 
vagtelfarvens guld var i første generation skjult af den sorte farve og sølvfarve fra 
wyandothønen. 

Loci - Tidsskrift for den levende kulturarv

Loci  2020 nr. 2 side 19



Herover en F2 hane med kun et anlæg 
for tværstribning. Racepræget er på vej 
tilbage, men den sorte farve skjuler 
stadig vagtel-farvens gyldne og brune 
nuancer.

Og til venstre den gamle Antwerpener 
hane sammen med en af de helt sorte f1 
døtre. Og det var jo i rigtig gamle dage i 
1995-96 hvor der faldt meget sne og 
Julemanden stadig brugte rensdyr.

Den første stribede hane krydsede jeg med en vagtelfarvet Antwerpenerhøne og fik de 
første høner med stribning
Jeg lagde ikke så mange kyllinger til hvert år, så det tog et par generationer, at få en hane 
uden sort, men tilgengæld kom Antwerpener-præget mere frem, fordi jeg gentog 
tilbagekrydset på rene vagtel-farvede Antwerpener høner. 

De første quailbar-farvede høner fra omkring 2000                   Guldvagtel-farvet høne.
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Efterhånden fik de quailbar-farvede høner den rette facon og skægget tilbage. Farven var 
omtrent som forventet. De varierer lidt i nuancerne, og jeg blev klar over, at det giver 
flottest quailbar farve, når man bruger en lidt mørk vagtel-farvet høne i tilbagekryds eller 
blodfornyelser, ellers bliver hønernes farve for udtværet og ikke særlig markant. 

Hanefarven 
Hannernes dobbeltanlæg for tværstribningen, er som beskrevet i litteraturen hjørnestenen 
i kønsvisende farver og racer. Effekten på hanernes farve er meget kraftigere end 
hønernes, som kun har et anlæg for tværstribning. 
Men som Schiøtte pointerer afhænger resultatet meget af den grundfarve, der ligger 
under stribningen. Der er meget forskel på de 2 mest kendte kønsvisende racer Legbar og 
Norske Jærhøns. Grundlaget for legbarfarven er den brune farve. Mens grundlaget for de 
Norske Jærhøns er mere usikkert; men i hvert tilfælde ikke den brune farve alene. 

De første quailbar-farvede Antwer-
pener haner, var naturligvis hetero-
zygote for tværstribningen  - også 
kaldet  “hønestribede”. 

Ligesom hanen her fra begyndelsen 
af 0´erne.

Så langt var farven nogenlunde som 
jeg forventede. 

Men da der kom homozygote haner i de næste generationer, blev jeg overrasket. De var 
meget lysere end forventet og det brune i farven næsten helt fortyndet væk. Faktisk var de 
så afblegede, at jeg troede der måske var et eller andet recessivt gen på spil, som også 
afblegede. 
Men flere kontrolparringer med rene vagtelfarvede har siden konsekvent vist det samme 
resultat. Vagtel-farven kombineret med dobbelt anlæg for kønsbunden tværstribning 
bliver simpelthen som billederne herunder, og 2 quailbar farvede sammen giver kon-
sekvent haner og høner i farve som forældrene.
Så quailbar-farven er en af de mest markante kønsvisende farver vi kender indtil nu. 
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Quailbar-farvede Antwerpener skæghøns 2016

Hane helbred
De guldvagtel-farvede Antwerpener skæghøns er trods størrelsen stærke og sunde høns, 
der ofte lægger lidt æg om vinteren og lever mange år. De virker til at have et jernhelbred. 
Med den nye quailbar farve er er det måske lidt tidligt at vurdere det; men det har været 
mit indtryk at hanerne med dobbeltanlæg for tværstribning, ofte lever kortere og lettere 
bliver sløje. 
Quailbar hønerne virker til at være ligeså stærke som derers vagtel-farvede søstre, og det 
samme gælder de heterozygote “hønestribede” haner, med kun et anlæg for stribning. 
Der findes flere gener hos høns, som er koblet til dårligere livskraft; men tværstribegenet 
er ikke et af dem. Så vidt vides er der ikke tegn på svagelige haner hos andre tværstribede 
og kønsvisende racer; men det kan være noget med kombinationen af tværstribet og 
vagtelfarve. 
Eller det kan være tilfældigt. Jeg har ikke haft nok avlsdyr på én gang til at lave en sikker 
statestik på det. Det er kun en fornemmelse baseret på lidt for mange uheld med de 
homozygote quailbar-farvede haner. 

Kyllinge dunfarve
Dunfarve og voksen farve følges ad, og de kønsvisende farvers dunfarve har den store 
hvide plet på hanekyllingerne til fælles, resten af kroppen er også ofte lidt afbleget i 
forhold til hønekyllingerne. 
Renavlede vagtelfarvede kyllingers dunfarve er næsten helt sort med et lille gult “ansigt” 
og quailbar kyllingernes farve følge mønsteret fra andre kønsvisende farver - 
hønekyllingerne er som de vagtelfarvede bare med en lillebitte hvid plet på hovedet og 
hanekyllingerne med meget større hvis plet og lidt afbleget i det sorte generelt. Men begge køn har 
det karakteristiske lyse ansigt.
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Quailbar-farvet høne 2020  ( B / W )   Quailbar-farvet hane 2019  ( B / B )
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Skruk med vagtelfarvede kyllinger  De første quailbar kyllinger - hane 
forrest, høne bagerst (omkring 2002)

Hønestribethane 2019 ( B / + ) Quailbar-farvede kyllinger 2020 
høne t.v. hane t.h.



   
Blodfornyelse og arvegange
Det gen der giver kønsbundet tværstibning kaldes “B” (af det engelske Barred = stribet). 
Som Schiøtte gennemgår har hanerne 2 kønskromozomer og kan derfor være enten:

- homozygot stribet hane:    B / B
- heterozygot stribet hane:   B / + 
- ikke stribet hane:               + / + 

Mens hønerne kun har et kønskromozom, som kan bære gener for farve mm. Deres andet 
kønskromozom kaldes “W” og svarer til pattedyrenes Y-kromozom. Hønerne er derfor 
enten stribede eller ikke-stribede: 

- stribet høne:           B / W
- ikke stribet høne:   + /W

De heterozygote (hønestribede) haner ligner hønerne fuldstændig i dunfarve og en del i 
voksenfarve. 

Det er nemt at blodforny quailbar-farvede, fordi de basalt kun har det dominante gen for 
tværstribet til forskel fra rene vagtel-farvede. Det er dog vigtigt, at være sikker på, at de 
vagtelfarvede er rene vagtel-farvede. Specielt for høners vedkommende er det bedst, at se 
at deres dunfarve er korrekt. Forskellige brune hønefarver kan ligne vagtelfarvet meget.  
En lidt mørk vagtelfarve giver  bedst resultat. Så quailbar-farven ikke bliver for udtværet.

Tv.:  En velegnet mørk vagtel-farvet høne med hendes  
        quailbar datter. 
                    
Th.:  korrekt dunfarve hos rene vagtel-farvede kyllinger.
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I alle kombinationerne er det forudsat at både haner og høner avler rent for vagtel-farve. 
Så alle afkom arver hele “pakken”, der giver vagtelfarve, fra begge forældre.  Anlæggene 
for “B” afgør så om det bliver en almindelig vagtel-farvet, en quailbar-farvet eller en 
heterozygot hønestribet hane.

Kilder:
Ralph Somes: “International Regestry of Poultry Genetics Stocks“ 
University of Connecticut.
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4 forskellige kønsvisende farver.

Alle baseret på genet for tværstribning kom-
bineret med guld-faktoren.

Men med forskellige guldbaserede grundfarver.
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 Legbar-farvet (racen Legbar)

Legbar kyllinger

  

  Norske Jærhøns

  

Cream Legbar

  

Quailbar-farvet



Standard for Cream Legbar – Skandinavien 

(Udkast udarbejdet i samarbejde af Cream Legbar avlergruppen på Facebook)

Oprindelse:
Fremavlet i Cambridge, England i 1930'erne, i det samme forskningsmiljø, der også lavede Legbar 
og andre produktionsracer med kønsvisende kyllinger.

Helhedsindtryk, natur:
En hurtigtvoksende, let hønserace med nakkekvast, der hurtigt fjersættes og hønerne tidligt bliver 
rigtlæggende af blå til grønne æg. Den har sin nakkekvast for let at kunne genkendes fra sin nære 
slægtning, Legbar i en sølvvariant. I væsen og helhedsindtryk er racen ganske lig Italienere og 
fremstår særdeles smuk.

Kardinalpunkter:
1. Kropsform
2. Farve/tegning
3. Nakkekvast

Racekendetegn:
Hane:
Krop: slank, men dog rummelig og fyldig, noget over middellængde med tilnærmelse til 
valseform, hanen er lidt smallere hen mod halen
Hals: over middellængde, smukt krummet. Halsbehæng bør være rigeligt og falde godt ud over 
skulderene.
Ryg: ret lang, bredest og svagt rundet over skuldrene, skrånende lidt ned mod halen. 
Skuldre: brede og afrundede.
Vinger: kraftigt udviklede, højt båret og slutter tæt til kroppen.
Sadel: med fyldigt behæng.
Hale: fyldig med rigelig, godt udviklede og smukt formede sideseglfjer.
Seglfjerene lange, brede og smukt krummede ud over styrefjerene, skal dække de fleste af disse. 
Hale båret i en vinkel af højst 45°.
Bryst: fyldigt og velafrundet og noget fremtrædende.
Bug: fyldig og velafrundet.
Hoved: middel af størrelse.
Ansigt: glat, fri for rynker og hår.
Kam: enkelt, middelstor, lige, opretstående, fast ved roden, glat hud og fin bygning. 5-7 
nedskårne, renliniede takker, brede for neden og spidst tilløbende. Det er ingen fejl, dersom 
bagkammen tvinges lidt til siden p.g.a. nakkekvasten.  
Hagelapper: temmelig lange, smukt rundede og vel udbredte, ikke for grove.
Øreskiver: ovale, veludviklede, finhudede, fri for rynker og glat tilliggende. Hvide eller 
flødefarvede.
Øjne: fyldige, livlige, orange eller røde.
Næb: kraftigt, middellangt, svagt krummet.
Top: en lille nakkekvast bestående af små, langstrakte fjer, ansat lige bag/under bagkammen. 
Lår: middellange, faste og vidtstillede.
Løb: godt middellange,  stærke og med glatte skæl, gule.
Tæer: (4) godt middellange, lige, velspredte og glatte.

Høne:
Krop: noget dybere end hanens, især bagtil, med rank holdning.
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Nakkekvast: forholdsmæssigt mere udviklet end ved hanen og følgende nakkerundingen.
Hals: middel af længde, let knejsende og halskraven faldende godt ud over skulderne.
Ryg: virker ikke længere af ryg end hanen, længdebredden omtrent som skulderbredden.
Vinger: kraftige, båret ret højt og slutter tæt til kroppen.
Hale: ret lang og fyldig, noget udbredt (uden at være spredt og vifteformet) båret i en lidt lavere 
vinkelstilling end hanen.
Bryst: fyldig og velafrundet, båret let fremtrædende.
Hoved: middel af størrelse, smukt vælvet.
Ansigt: glat og fri for rynker og hår.
Kam: middelstor, glathudet, fint bygget og takket som hanens. Kan være overlæggende eller 
opretstående. Det er ingen fejl, dersom den hælder lidt eller har en bugtning p.g.a. nakkekvasten
Hagelapper: middel af længde, ret tynde af væv, smukt afrundede.
Øreskiver: ovale, finthudet og glat tilliggende, hvide eller flødefarvede.
Øjne: ret store: røde.
Næb: middel af længde og smukt krummet.
Lår: faste og markante, forholdsvis vidtstillede.
Løb: middel af længde, nærmest spinkle, men stærke og med glatte skæl, gule.
Tæer: (4) lidt over middel af længde, velspredte.

A-fejl: anden farve af løb end orange, gul eller lys pilegrøn. Helt røde øreskiver. Hvidt i ansigtet. 

Vægt: 
Hane: 2,5-3 kg
Høne: 2-2,5 kg

Ringstørrelse:
Hane: 18 mm (E)
Høne: 16 mm (F)

Æg:
Mindstevægt 58 g.
Idealvægt: 64 g.
Skalfarve: Blå til grønlig.

Farve:

Cream Legbarfarvet:
Den kønsvisende dunfarve ved hanekyllinger er lys med en lys brunlig udflydende stribe, der går 
fra hoved og ned over kroppen med en stor udflydende hvid plet i nakken. 
Dunfarven ved hønekyllinger er lys gul med en mørkebrun tydeligt defineret bred stribe gående 
fra hovedet videre ned over koppen og en lille tydeligt defineret hvid plet i nakken.       

Hane:
Hoved: flødefarvet. 
Nakkekvast: flødefarvet og grå
Halsbehæng: flødefarvet med en smal grålig ribstribe og sparsom hvidlig tværstribning, der er let 
bølget V-formet, hvilket giver et næsten rent flødefarvet udseende.
Ryg, skuldre og vingebuer:  flødefarvet med let antydning af grå tværstribning.
Vingebånd: let gråstribning uden brunligt islæt.
Vingefjer 1. rk.: grå tværstribet
Vingefjer 2. rk.: inderfane grå, yderste fane grå/hvid uregelmæssig stribet, så den lukkede vinge 
viser et tofarvet  vingespejl. 
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Gratis prøve nr til Specialklubben for Chabos 
og Skæghøns

Dette er en light version af Loci, i lavere 
opløsning og ikke print-bar.

Husk at sikre dig at mails fra 
info@biodiverse.dk ikke bliver snuppet af 
spamfiltre
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Sadelbehæng: flødefarvet med grålig ribstribe og hvidlig tværstribning, der er let bølget V-formet.
Hale: gråsort med hvidlig V-formet tværstribning, hvor seglfjerene er lidt lysere.
Bryst, bug: grå/hvid tværstribning. 
Dunfarve: sølvgrå/hvid tværstribet.

Bemærk: Den lyse fjerfarve kan ved hanen variere betydeligt, men bør dog altid vise en vis 
harmoni ved helhedsindtrykket.

Høne:
Kroppens yderfarve (grundfarve): sølvgrå med svag stribning.
Nakkekvast: sølvgrå og flødefarvet.
Halskrave: flødefarvet med grå ribstribe og grå/hvid tværstribning.
Vingefjer 1. rk.:  sølvgrå med nogen grå risling.
Vingefjer 2. rk.: som kropsfarven.
Hale: sølvgrå med svag stribning
Bryst: lyst laksefarvet.
Dunfarve: sølvgrå
Bemærk: 

A-fejl: gennemtrængende gullig brystfarve, samt brunt i vingespejl ved hanen. Udpræget brun 
farvetone i overfarven (yderfarven) ved hønen. 

Fejl: mindre farve og tegningsfejl i forhold til foranstående samt for stor uensartethed 
(uharmonisk) farvesammensætning af yderfarven.
Rust i begrænset udstrækning i skulder, saddelbehæng og nakkekvast ved hanen samt i 
nakkekvast ved hønen er ikke nogen væsentlig fejl.
Hvide siv i halen samt hvidt i 1. række vingefjer ved hanen er ikke en væsentlig fejl.
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Center for Biodiversitet  &  Loci 

Uafhængigt informationscenter for biodiveristet siden 1995. Formålet er at infor-
mere om  den menneskeskabte mangfoldighed af kulturplanter og husdyrracer, at 
fremme bevarelsen af gamle og nye varieteter med værdifulde egenskaber  på græs-
rods-niveau, så almindelige mennesker kan glæde sig over vores levende kulturarv.

Som en ikke-regeringsorganisation kan Center for Bio-diversitet tale de truede dyr og 
planter sag ud fra et rent bevaringsorienteret perspektiv - fri af politiske overvejelser.
Vi kan ligeud gøre opmærksom på uheldige udviklings-tendenser -  fri af organisa-
toriske bindinger og kommercielle hensyn.
 

LINK:  Støt det frivillige arbejde
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HUSK kontingent !
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Beskyttelse af hobbydyr - giv en hånd med !
Mere end 30 forskellige foreninger har støttet 
udgivelsen af folderen “Dyr er ikke bare profit”. 
Med andet oplag har vi trykt 60.000 foldere.

 Målet er at skabe debat og sikre småavler-kulturen 
gennem en bedre lovgivning, der beskytter 
hobbyavl, biodiversitet og almindelige menneskers 
ret til at avle dyr.

  Af hensyn til den debatskabende virkning er målet 
at flest muligt uddelt hurtigt.

Det optimale er de foldere, der uddeles person-ligt 
fra hånd til hånd til interessefæller, politikere og 
journalister. 

Gode steder at have en stak liggende: 

- alle arrangementer med hobbydyr, markeder, 
dyrskuer, PR-dage, udstillinger osv. osv. 

-butikker og distributører hvor folk køber foder 
mm. til hobbydyr, helsekostbutikker...-

-

Sikkert mange andre steder lokalt  - en lille indsats 
kan gøre en stor forskel!

Del selv foldere ud  - Se folderen online  HER
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Afsender:
Center for Biodiversitet   -  www.biodiverse.dk  - info@biodiverse.dk 

Center for Bio-diversitet 

- for livets mangfoldighed

Center for Bio-diversitet er et uafhængigt 
informationscenter. 

Formålet er at informere om bevarelsen af den 
l e v e n d e k u l t u r a r v - d e n t r a d i t i o n e l l e 
s m å a v l e r k u l t u r og m a ng f o l d ig h e d e n i  
kulturplanter og husdyrracer.

Blandt andet gennem udgivelse af Loci.

Som en ikke-regeringsorganisation kan Center for 
Bio-diversitet tale de truede dyr og planter sag ud 
fra et rent bevaringsorienteret perspektiv - fri for 
politiske overvejelser.  
Og vi kan ligeud gøre opmærksom på en uheldig 
udvikling - fri af organisatoriske
bindinger og kommercielle hensyn.

I “gamle dage” havde man et mere varieret udvalg 
af sorter - tilpasset lokale forhold, der var en 
kartoffelsort og en jordbærsorter for enhver smag 
og til ethvert formål. Nu har vi kun få sorter, som 
er velegnede til masseproduktion. De smager 
næsten ens - ikke særligt spændende!  

Den biologiske og den kulturelle mangfoldighed går 
hånd i hånd. De gamle sorter og racer og den 
folkelige småavlerkultur hører sammen.

Danmark  er forpligtiget af Riokonventionen til at 
beskytte begge dele!

Center for Bio-diversitet ønsker almindelige 
menneskers ret til den biologiske mangfoldighed 
sikret. Som støttemedlem får du forskellige 
medlemstilbud, rabat på bøger, og modtager Loc i - 
2-3 gange årligt, med artikler om den levende 
kulturarv, bevaringsværdige sjældne sorter og 
racer, småavlerkulturen og bevarelse af naturlig 
genetisk variation og mangfoldighed.

www.biodiverse.dk


