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ELBARN Actieplan voor noordwest Europa
Het

noordwestelijke

gebied

(NWE)

bestaat

uit

volgende

landen:

Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland,
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland and Ijsland.
Parallel aan de ontwikkeling naar een meer industriële vorm van
landbouwproductie, vullen steeds meer boeren in NWE hun inkomen aan
met

andere

initiatieven,

stadsboerderijen,

zoals

biologische

kinderboerderijen,

teelt,

toerisme,

streekproducten,

landschapsbeheer

en

natuurbegrazing. Hierbij kan het gebruik van traditionele en/of zeldzame
huisdierrassen een belangrijke rol spelen. In de langetermijnvisie van
ELBARN voor het noordwesten van Europa staan vijf doelstellingen
voorop:
1. De oprichting van een 'Task Force' in elk land (of federale regio) voor
coördinatie in de toekomst.
2. Verdere registratie van alle zeldzame rassen, hun fokkers en
mogelijke arkboerderijen en noodopvangcentra.
3. Het opstellen van plannen voor noodsituaties (bioveiligheid) en een
goede communicatie met de veterinaire instanties.
4. Betere coördinatie van de marketing van producten van zeldzame
huisdierrassen en het delen van informatie en ervaringen.
5. Focus op het onderwijs en de bekendmaking van het levend erfgoed
bij een groter publiek.
Om deze doelstellingen te realiseren, moet actie ondernomen worden op
nationaal en internationaal niveau:
- Verdere uitbouw van het netwerk van arkboerderijen en opvangcentra
in het kader van het ELBARN project.

Supported by the
European Union

- Een 'Task Force' in elk land die zorg draagt voor de boodschap van
ELBARN. Deze Task Forces zijn ook vertegenwoordigd in een 'Task Force
voor de NWE area'.
- Er is financiële steun nodig voor de ondersteuning van het project op
langere termijn
- Een betere doorstroming van informatie tussen alle stakeholderniveaus is noodzakelijk.
- Er is nood aan betrouwbare rasverenigingen, professionele dataverzameling, registratie van alle dieren en fokkers, en het in kaart
brengen van belangrijke bloedlijnen binnen één ras.
- Rasverenigingen van grensoverschrijdende rassen en van niet-lokale
zeldzame rassen moeten beter samenwerken met zusterverenigingen in
andere landen.
- Nationale en internationale bioveiligheidsplannen (wat te doen in
noodsituaties) moeten worden opgesteld en besproken met de
veterinaire instanties.
- Organisatie van (trans)nationale workshops voor overleg en het delen
van ervaringen rond onderwijs, training van (hobby)boeren, eigenaars
van

een

arkboerderijen

en

dierenartsen,

marketing,

ecologie

en

dierenwelzijn, media en genetische diversiteit.
- Meer acties zijn nodig om agro-biodiversiteit in de media te krijgen.
Hierbij kan de ELBARN-database een rol spelen als informatieplatform
voor de media met afbeeldingen, video, rasbeschrijvingen, etc.
- Vergroot de publieke belangstelling voor het gebruik van oude rassen
in natuurbeheer, kinder- en stadsboerderijen, etc.
- Onderwijs op een national/regionaal niveau is uiterst belangrijk.
De belangrijkste doelstelling voor de toekomst is dat de agro-diversiteit
die vandaag in NWE bestaat, niet verloren gaat. En niet alleen de
traditionele landbouwdieren verdienen aandacht, maar ook het gebruik
ervan en de producten die ze leveren. Om dit doel te bereiken is een
goede

beschrijving

van

alle

rassen

en

een

professioneel

registratiesysteem cruciaal. Een betere communicatie is nodig met de
overheden, tussen fokkers onderling, met de veterinaire instanties en
met het brede publiek. Stakeholders op alle niveaus kunnen informatie
en ervaringen uitwisselen. Actie is nodig om meer mensen bewust te
maken van het belang van onze zeldzame rassen. Dit kan via onderwijs,
de verspreiding van informatie en met de hulp van de media. Alleen zo
kunnen we de rijkdom van onze traditionele rassen redden voor een
volgende generatie.

