Wat is ELBARN?

Netwerk van arkcentra

Resultaten

ELBARN is het Europese netwerk van ark- en noodopvangcentra voor landbouwdieren: een netwerk van boerderijen,
opvangcentra, parken, openluchtmusea, organisaties en
mensen... die zich inzetten voor het behoud van zeldzame en
inheemse rassen van boerderij- en neerhofdieren in Europa.

De arkcentra werden verzameld in een online database die
door iedereen geraadpleegd kan worden. Je vindt de centra
op: www.elbarn.net

ELBARN-richtlijnen:

a
een aantal richtlijnen voor arkboerderijen en noodopvangcentra. De richtlijnen spitsen zich toe op vier onderwerpen:
criteria voor ark- en opvangcentra, noodsituaties en ziekte,
instandhouding en fokkerij, en de marketing van producten
en diensten.

ELBARN werd door verschillende NGO‘s opgestart met
ﬁnanciële steun van de Europese Commissie. Het gaat om
een driejarig project dat begon in 2007.

Resultaten van de workshops:

all
alle presentaties, foto‘s en andere documenten van de vijf
ELBARN-workshops.

Doel van de eerste fase was het samenbrengen van verschillende actoren uit heel Europa en het in kaart brengen van
potentiële arkboerderijen en noodopvangcentra. Daarnaast
bestudeerden werkgroepen een aantal speciﬁeke onderwerpen, zoals regulering in geval van ziekte of marketing van
producten. Een reeks workshops, een internationale enquête
en tal van onderzoeksactiviteiten hebben de basis gelegd
voor dit project.

Resultaten van de ELBARN-enquête:

n
een kort verslag met de belangrijkste resultaten van de
ELBARN-vragenlijst.

Deze kaart toont de locatie van arkcentra in Europa.

De
Deopdracht van ark- en noodopvangcentra bestaat erin:
basisfokgroepen in stand te houden

In de arkcentra kan je kennismaken met verschillende lokale
of bedreigde rassen. Sommige centra bieden ook bijkomende faciliteiten aan, zoals logies, een boerderijwinkel,
programma‘s voor scholen, etc.

Actieplannen per gebied:

for
voor vier gebieden in Europa werd een actieplan opgesteld
met de noden en vereisten voor een succesvolle voortzetting
van ELBARN in de toekomst.

hulp en raad te geven bij het fokken
toegankelijk te zijn voor het publiek

ELBARN-brochure:

opvang te bieden in noodsituaties

Maps: ESRI sampledata

Supported by the
European Union

a
een overzichtelijke brochure waarin wordt uitgelegd wat
agrobiodiversiteit betekent en waarom actie nodig is.
Daarnaast bevat de brochure tal van voorbeelden, case
studies, foto‘s, kaarten en contactinfo.

www.elbarn.net

Bijkomende informatie
Een arkcentrum is open voor het publiek en toont een
aantal lokale rassen van landbouwdieren. Arkcentra bieden
daarnaast soms faciliteiten aan voor scholen, verkopen hoeveproducten of hebben overnachtingsmogelijkheden.
Een noodopvangcentrum beschikt over de nodige ruimte voor
opvang van genetisch belangrijke fokdieren in noodsituaties.
Wil je meer informatie over ELBARN of wil je een ark- of
opvangcentrum aanmelden, dan kan dat met onderstaand
formulier. Of je kan de ELBARN-website raadplegen voor een
lijst met nationale contactpunten.
Ik wil een nieuw arkcentrum aanmelden

Wie zijn de ELBARN Partners?
EuroNatur is een non-proﬁtorganisatie die zich inzet voor de instandhouding van het Europese
natuurerfgoed.

EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS
ARK and RESCUE NET

www.euronatur.org

SAVE Foundation (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) treedt op
als Europese koepel voor organisaties
op het gebied van de instandhouding
van de agrobiodiversiteit.
www.save-foundation.net

Ik wil een nieuw noodopvangcentrum aanmelden

Ik zou graag meer informatie ontvangen over ELBARN
Adres/Vraag:

GEH (Gesellschaft zur Erhaltung alter
und gefährdeter Haustierrassen) zorgt
voor praktische ondersteuning bij de
bescherming van inheemse rassen
van landbouwdieren in Duitsland.
www.g-e-h.de
SLE (Steunpunt Levend Erfgoed) ijvert
al bijna twintig jaar voor de instandhouding van de oorspronkelijke en veelal
zeldzaam geworden lokale rassen van
landbouw- en neerhofdieren in België.
www.SLE.be

Te verzenden naar:
SAVE Foundation
Head Ofﬁce
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
info@elbarn.net
www.elbarn.net

RARE (Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) neemt als organisatie het voortbestaan van lokale en/of bedreigde Italiaanse
gedomesticeerde rassen ter harte, en dit
om hun culturele, wetenschappelijke, economische of landschappelijke waarde.
www.associazionerare.it
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Ik heb meer informatie over een organisatie

