Hvad er ELBARN?

Netværk af bevaringscentre

Resultater

ELBARN er det Europæiske bevarings- og redningsnetværk: et netværk af gårde, centre, dyreparker, frilandsmuseer, samt folk og orgaisationer, der arbejder for en on
farm/in situ bevaring af Europæriske truede og oprindelige
husdyrracer.

Bevaringcentre er registreret I en online søgbar database,
som er tilgængelig for alle der er interesseret. De kan ﬁndes
på siden: www.elbarn.net

ELBARN Guidelines:

a
et sæt retningslinier der kan anvendes af bevarings- og redningscentre. Retningslinierne dækker områder som redning af
husdyr I forbindelse med sygdomsudbrud, drift af bevaringsog redningscentre, avl I bevaringen af oprindelige husdyrracer og markedsføring af produkter og nytteegenskaber fra
de oprindelige husdyrracer.

ELBARN blev startet som et treårigt, NGO-styret tiltag,
samﬁnansiret fra Europakommisionen. Projektet startede
I 2007.

Workshop Resultater:

Målet med den første treårige fase har været, at skabe et
netværk mellem aktører og lokalisere potentielle bevaringsog redningscentre over hele Europa. I tilgift blev der dannet
arbejdsgrupper inden for speciﬁkke emner som f. eks. Håndteringen af sygdomsudbrud og afsætningsmuligheder. En serie
af workshops, en spørgeskemaundersøgelse, og indsamling af
faktuelle oplysninger har dannet basis for projektet.

all
alle dokumenter, præsentationer og fotos fra de fem afholdte
workshops.

Spørgeskemaundersøgelse:

a
udmunder I en kort samlende rapport der giver et overblik over
de vigtigste fakta der er afdækket I ELBARN-undersøgelsen.

Kortet viser placeringen af bevaringscentre i Europa.

Bevarings- og redningscentre vil:
bevare kernen af avlsbesætninger

På bevaringscentrene er det muligt at se lokale husdyrracer.
Visse bevaringscentre vil tilbyde andre faciliteter som for eksempel overnatning, gårdbutik, skoletjenester for besøgende
uddannelses institutioner osv.

Regionale handlingsplaner:

for
for de ﬁre regioner I Europa dannes opsættes handlingsplaner
der opfylder de krav og målsætninger, der kan bære ELBARN
projektet videre I fremtiden.

tilbyde hjælp med avlsplanlægning
være tilgængelige for offentligheden
skabe plads til gentisk vigtige husdyr I nødsituationer

Maps: ESRI sampledata
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ELBARN Brochure:

a
en omfattende brochure som forklarer hvad begrebet agrobiodiversitet er og hvorfor den er truet. Brochuren er bredt
dækkende med mange eksempler på bevaring, foto, kort og
kontakt informationer points.

www.elbarn.net

Yderlig information
Et bevaringscenter er åbent for offentligheden og fremviser
en række lokale husdyrracer. Bevaringscentre kan desuden
have en skoletjeneste, sælge egne produkter og have ovenatningsmuligheder.
Et redningscenter har ledig plads til gentisk vigtige dyr, som I
en nødsituation har brug for opstaldning eller anbringelse.
Få yderlige informationer eller registrer et bevarings- eller redningscenter benyt venligst formularen nedenfor eller gå ind på
ELBARN‘s hjemmeside for at ﬁnde nationale kontaktpersoner.
Jeg ønsker at registrere et nyt bevaringscenter.

Hvem er ELBARN‘s samarbejdspartnere?
EuroNatur: Den europæiske aturarvs
fond – EuroNatur er en non-proﬁt
fond som prøver at varetage europas
naturarv.

EUROPEAN LIVESTOCK BREEDS
ARK and RESCUE NET

www.euronatur.org

SAVE Foundation: SAVE Foundation
fungerer som en paraplyorganisation
for organisationer der arbejder for beskyttelse af agrobiodiversitet.
www.save-foundation.net

Jeg ønsker at registrere et nyt redningscenter.

Jeg vil gerne modtage yderlige informationer om ELBARN.
Address/Question:

The Society for the Conservation of Old
and Endangered Livestock Breeds GEH:
GEH arbejder direkte med bevaring af
traditionelle husdyrracer I Tyskland.
www.g-e-h.de

SLE: Steunpunt Levend Erfgoed har
gennem næsten tyve år arbejdet
med bevaring af lokale hysdyrracer
herunder fjerkræ I Belgien.
www.SLE.be
Sendes til:
SAVE Foundation
Head Ofﬁce
Joseph-Belli-Weg 5
D-78467 Konstanz
info@elbarn.net
www.elbarn.net

RARE: (Razze Autoctone a Rischio di
Estinzione) er sammenslutningen for
beskyttelse af lokale og truede italienske husdyrracer væprdi herunder
deres videnskabelige, kulturelle, økonmiske og miljømassige værdier.
www.associazionerare.it
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Jeg sender information om en organisation.

