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Institut for Genetik og Bioteknologi ved Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet ved Århus Universitet har undersøgt, hvorvidt Dansk
Miniatureheste Forening (DMHF) opfylder betingelserne for at blive
godkendt som stambogsførende avlsforening for Miniatureheste.
Betingelser for anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller
opretter stambøger for hovdyr, er givet i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 566
af 5. juli 1999 og bekendtgørelse nr. 629 af 22. juni 2004.
Avlsarbejdets bæredygtighed vurderes på om avlsforeningen
– udfører et forbedrings- eller bevaringsprogram for racen,
– fremskaffer oplysninger om hestenes kvalitet og stiller disse til
rådighed for racens avlere og brugere,
– kan og vil deltage i et internationalt avls- eller bevaringsarbejde for
den pågældende race, herunder specielt om godkendelse af avlsdyr
følger de principper, der er opstillet af den organisation eller
forening, som fører den oprindelige stambog for racen.
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På grundlag af en vurdering af avlsarbejdet med Miniatureheste på
internationalt og nationalt plan (se venligst bilag 1) mener jeg at
Avlsforeningen Dansk Miniatureheste Forening foreningen kan varetage
stambogsføring og organisering af avlsarbejdet med den danske bestand af
miniatureheste. Foreningens regler for optagelse i stambog giver gode
betingelser for udveksling af avlsmateriale med andre europæiske og
amerikanske avlsforeninger. De giver desuden mulighed for at bibringe
den danske bestand af Miniatureheste et særpræg, som kan bidrage til den
globale genetiske variation i hesteavlen.
Med venlig hilsen
Torkild Liboriussen
Senorforsker
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