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ELBARN Area Action Plan for North West Area
ELBARN handlingsplan for det nordvestlige område
Det nordvestlige område (NVO) udgøres af følgende lande: Frankrig,
Luxembourg, Storbritanien,
Irland, Belgien, Holland, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Ved

siden

af

udviklingen

af

mere

og

mere

indstrialiserede

landbrugsproduktioner prøver flere og flere landmænd i NVO at supplere
deres indtægter med andre initiativer, hvor udnyttelsen af

sjældne

truede husdyrracer kan spille en vigtig rolle. F. eks. Ved dyrkning af
økologiske fødevarer, regionale produkter, bylandbrug, , formidlings- og
undervisningstiltag for skoler, besøgsgårde og turisme, naturpleje og for
at bevare eller genoprette oprindelige kulturmiljøer
I visionen for et arbejdende ELBARN i NVO er der fem hovedmål:
•

Dannelsen af en ansvarlig arbejdsgruppe i hvert land eller region

med henblik på fremtidig koordination
2.

Forsat registrering af alle sjældne og truede racer, samt avlere af

disse, mulige Ark gårde og redningsstationer
3.

Planer for fremadrettede sikkerhedsforanstaltninger og en bedre

kommunikation med de veterinære myndigheder
4.

Bedre koordination og samarbejde i markedsføringen af produkter

fra sjældne og truede husdyrracer og udveksling af erfaringer og gode
tiltag.
5.

Øge offentlighedens interesse og kendskab til emnet og inddrage

det undervisning.

Supported by the
European Union

For at nå disse mål, er en række tiltag nødvendige på nationalt og
internationalt plan.
−

et netværk af Ark- og redningscentre bør etableres så de opfylder

målene i ELBARN projektet.
−

I hvert land bør en arbejdsgruppe sprede kendskabet til ELBARN.
Denne gruppe kan sende repræsentanter til en arbejdsgruppe for
NVO

−

Der skal søges økonomiske midler til projektet.

−

Forbedre udveksling af information mellem alle interessegrupper
og -niveauer

•

Troværdige

raceorganisationer,

professionel

dataindsamling,

registrering af alle dyr og kortlægning af vigtige blodlinier

og

registrering af dyreholdere og avlere
−

Der er behov for bedre kommunikation mellem organisationer i
forskellige lande inden for husdyrracer,

der findes i flere lande

eller fremmede racer i andre lande.
−

Nationale og internationale beredskabsplaner skal udformes og
formidlet til de veterinære myndigheder.

−

(trans)nationale workshops afholdes til diskussion og formidling af
vigtige emner og dele gode erfaringer og gode tiltag indenfor
områderne: uddannelse, undervisning af avlere, Ark gårde og
veterinære

fagfolk,

markedsføring,

medier

og

genetiske

ressourcer.
−

Flere tiltag bør planlægges med henblik på at få husdyrgenetiske
ressoucer i mediernes søgelys. Forbedre ELBARN's database for
biodiversitet i landbruget med sjældne og truede racer, herunder
billeder, videoer, racebeskrivelser etc. Således at databasen kan
bruges som en international vidensbank og medieressource.

−

Fremme offentlighedens kendskab til gamle racers egenskaber i
forbindelse med naturbevaring, bygårde, landbrugsskoler etc.

−

Uddannelse

særdeles vigtigt.

på

både

nationalt

og

internationalt

niveau

er

Hovedmålet for fremtiden er at den diversitet der eksisterer i dag i NVO
ikke tabes.
Ikke kun husdyrracerne, men også brugen af produkter herfra. For at
opnå dette mål er det grundlæggende nødvendigt,at have en god
beskrivelse af alle racer og et professionelt registreringssystem
En

bedre

regeringer,

kommunikation
mellem

er

avlere,

nødvendig:
med

med

veterinære

beslutningstagere
myndigheder

i
og

offentligheden generelt.
Interessenter på alle niveauer kan dele informationer, gode metoder
indenfor uddannelse, praktisk undervisning, marketing og avl.
For at øge offentlighedens bevågenhed, bør flere tiltag planlægges for
at: Stimulere uddannelse, vidensdeling, få de truede racer i medierne,
og redde biodiversiteten til de næste generationer.

