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ELBARNs aktionsplan för nordvästra Europa
Nordvästra

Europa

(NWE)

består

av

följande

länder:

Frankrike,

Luxemburg, Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna, Danmark,
Sverige, Norge och Island. Näst efter utvecklingen mot ett mera
industriellt sätt att bedriva jordbruksproduktion försöker fler och fler
lantbrukare i nordvästra Europa att komplettera sina inkomster från
gården genom andra initiativ där användning av bevaranderaser kan
spela en betydande roll: Odling av ekologiska livsmedel, regionala
produkter, besöksgårdar för visning för stadsbefolkning och skolor,
turism, miljöprojekt, naturbeten….. I uppgifterna för ett fungerande
ELBARN i nordvästra Europa finns fem mål:
1. Tillsättande av en arbetsgrupp i varje land (eller region med
federalt samarbete) för framtida samverkan.
2. Utbyggd registrering av bevaranderaser, uppfödare, möjliga
beredskaps- och räddningsbesättningar
3. Förnuftiga planer för att säkerställa biodiversiteten och bättre
kommunikation med veterinära myndigheter
4. Förbättrad samverkan om marknadsföring av produkter från
bevaranderaser och delgivning av goda praktiska erfarenheter
5. Ökad allmän medvetenhet och kunskap
För att uppnå dessa mål behövs följande på nationell och regional
nivå:
•

Etablering

av

ett

räddningsbesättningar

nätverk
som

för

beredskaps-

överensstämmer

med

och

målen

i

ELBARNs projekt
•

I varje land bör en arbetsgrupp förmedla ELBARNs budskap.
Dessa arbetsgrupper kan sända representanter till en arbetsgrupp

Supported by the
European Union

för hela nordvästra Europa
•

Ekonomiskt stöd för projektet kommer att ordnas

•

Ökat informationsutbyte mellan alla nivåer av intressenter

•

’Pålitliga

avels-

och

rasorganisationer,

professionell

datainsamling, registrering av alla djur och kartläggning av
viktiga härstamningslinjer och registrering av uppfödare
•

Bättre kommunikation mellan avels- och rasorganisationer för
transnationella raser eller bevaranderaser från andra länder
behövs

•

Nationella och internationella planer för säkerhetslagring av
husdjursgenetiska resurser behöver tas fram och kommuniceras
med veterinära myndigheter

•

(Trans) nationella workshops/seminarier behövs för att diskutera
viktiga ämnen och dela med sig av goda erfarenheter om:
Undervisning,

information

till

uppfödare,

beredskaps-

och

räddningsbesättningar, veterinärer, marknadsföring; media och
genetiska resurser
•

Ytterligare

åtgärder

ska

planeras

för

att

få

inslag

om

husdjursgenetiska resurser i media. Förbättring av ELBARNS
databas för biodiversitet inom lantbruket för bevaranderaser:
med bilder, video, rasbeskrivningar etc. för att kunna bli använd
som en internationell resurs för media
•

Skapa allmän medvetenhet för att använda gamla raser i
naturvård, hos besöksgårdar för visning för stadsbefolkning och
skolor etc.

•

Utbildning på nationell och internationell nivå är ytterst viktig

Huvudmålet för framtiden är att inte förlora den diversitet som finns i
nordvästra Europa idag. Och det ska inte avse bara djuren utan också
produkterna från dem. För att uppnå detta mål aä det nödvändigt att ha
en

bra

beskrivning

registreringssystem.
regeringar,

mellan

för

Bättre

alla

raser

och

kommunikation

uppfödare,

med

är

veterinära

ett

professionellt

nödvändig,

med

myndigheter

(för

säkerhetslagring) och allmänheten. Intressenter på alla nivåer kan ta del
av och dela med sig av goda praktiska erfarenheter inom undervisning,
upplärning,

marknadsföring,

avel

och

uppfödning.

För

att

höja

allmänhetens medvetande ska ytterligare åtgärder planeras för att
stimulera undervisning, att dela med sig av information och för att få
inslag om bevaranderaser i media och att bevara diversiteten hos våra
traditionella raser till kommande generationer.

Översätt.: Hans Ekström, NordGen

