SAVE Foundation, Head Office,
Joseph-Belli-Weg 5, D-78467
Konstanz
office@save-foundation.net
www.save-foundation.net
www.elbarn.net

16th March, 2010
ELBARN-hankkeen alueellinen toimintamalli Luoteis-Eurooppaan
Luoteis-Euroopasta on hankkeessa mukana seuraavat maat: Ranska,
Luxemburg, Britannia, Irlanti, Belgia, Alankomaat, Tanska, Ruotsi, Norja,
Suomi ja Islanti.
Maataloustuotannon teollistumisen vanavedessä yhä useampi viljelijä
pyrkii

kehittämään

uusia

tulolähteitä,

joissa

harvinaistuneiden

kotieläinrotujen hyödyntäminen on tärkeällä sijalla: luomutuotanto,
maakunnalliset

tuotteet,

kaupunkien

ympäristöhankkeet, laiduntaminen, …

maatilat,

koulutilat,

matkailu,

ELBARN-hankkeen visio Luoteis-

Eurooppaan sisältää viisi tavoitetta:
1. Koordinaatioryhmän perustaminen jokaiseen maahan
2. Kaikkien harvinaisten rotujen (niiden kasvattajien) ja mahdollisten
evakuointikeskusten- tai maatilojen inventointi
3. Bioturvallisuussuunnitelmat ja tiedonvaihto eläinlääkintäviranomaisten
kanssa
4. Harvinaistuneiden rotujen tuotteiden markkinoinnin koordinointi ja
yhteisten toimintamallien kehittäminen
5. Yleisen tietoisuuden parantaminen ja opetus
Näiden

tavoitteiden

saavuttamiseksi

tarvitaan

kansallisia

ja

kansainvälisiä toimenpiteitä:
- Rotujen evakuiointipaikkojen verkosto vastaamaan ELBARN-hankkeen
tavoitteita
- Jokaisessa maassa koordinaatioryhmän tehtävänä on viedä eteenpäin
ELBARNin

viestiä.

Tämä

voidaan

tehdä

myös

yhteistyönä.
- Hankkeelle etsitään rahoitusta
- Parannetaan tiedonkulkua intressiryhmien välillä
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maiden

välisenä

-

Luotettavat

eläinten

rotujärjestöt,

tietojen

keruu

ammattimainen

ja

tärkeiden

tiedonkeruu,

perhelinjojen

kaikkien

kartoitus

ja

kasvattajien rekisteröinti
- Parannetaan rotuyhdistysten tiedonvaihtoa roduista jotka esiintyvät eri
maissa, tai toisen maan harvinaisista roduista.
- Laaditaan kansalliset ja kansainväliset bioturvallisuus (hätätilanne)
suunnitelmat ja selostetaan niiden sisältö eläinlääkintäviranomaisille
- Maiden sisäiset (väliset) seminaarit aiheista: opetus, kasvattajien
opastaminen,

evakuointipaikat

ja

eläinlääkärit,

markkinointi,

tiedotusvälineet ja geenivarat
- Eläingeenivarojen esittely tiedotusvälineissä: kuvat, videot, rotujen
kuvaukset, jne. kansainvälisen median käyttöön
- Kohotetaan tietoisuutta vanhojen rotujen käytöstä luonnonsuojelussa,
kaupunkien maatiloilla, koulutiloilla, jne
- Opetus maan ja maakunnan tasolla on äärimmäisen tärkeää
Päätavoitteena on ettei tällä hetkellä tällä Euroopan alueella oleva
monimuotoisuus
käyttötavoissa

häviä.
ja

niistä

Ei

ainoastaan

saatavissa

eläimissä,

tuotteissa.

vaan

niiden

Tavoitteeseen

pääsemiseksi on tärkeätä saada hyvä kuvaus kaikista roduista ja
ammattimaisesti ylläpidetty rekisteri.
vaihtoa

hallitusten,

kasvattajien,

Tarvitaan parempaa tietojen
eläinlääkintäviranomaisten

(bioturvallisuussuunnitelmat) ja suuren yleisön välillä. Eri tasoilla olevat
intressiryhmät voivat vaihtaa tietoja ja toimintamalleja opetuksessa,
toimintamalleista,

markkinoinnista

ja

jalostuksesta.

Tietoisuuden

parantamiseksi tarvitaan lisää työtä opetuksen aloittamiseksi, tiedon
välittämiseksi ja harvinaisten rotujen uutisoimiseksi – ja säästämään
perinteisten rotujen kirjo seuraaville sukupolville.

