Minnesanteckningar förda vid möte med Samarbetsgruppen för
information om inhemska hotade husdjursraser på Fredriksdals museer
och trädgårdar den 23 maj 2007.
(Jordbruksverkets kommentarer och svar på frågor redovisas inom parentes i anteckningarna.)
Närvarande: se bifogad lista
Museets tf chef hälsade oss välkomna till Fredriksdal med att bl.a. framhålla hur viktiga
djuren är på friluftsmuseer och i djurparker.
1. Inledning
Göte Frid hälsade alla närvarade välkomna till mötet.
Följande frågor anmäldes att diskutera under punkten Övriga frågor: SJV:s
raskorsningspolicy, Handlingsprogrammet för genetiska resurser och Mötesteknik.
2. Utfodring av äldre husdjursraser
NN, som väckt frågan, förklarade att personer som arbetar på friluftsmuseer och djurparker
vill lära sig mera om utfodring av lantraser. Under diskussionen som följde framgick att även
många djurägare behöver lära sig mera om utfodring.
NN ansåg att alla genbanker bör bistå med detaljerade skötselanvisningar. Så gör man i
Föreningen Gotlandskaninen.
Föreningarna Allmogekon, Allmogefåret och Gutefåret har djurägarpärmar som delas ut till
”nya” djurägare. Ett utdrag ur Föreningen Allmogekons pärm delades ut på mötet.
(Du hittar tips om utfodring på www.allmogefar.se och Föreningen Gutefårets handbok på
www.gutafar.se)
NN ansåg att alla föreningar ska vara skyldiga att ge anvisningar till berörda djurägare.
Det föreslogs också att Jordbruksverket bör kräva detta av föreningarna, lika väl som det
krävs en godkänd avelsplan.
(Myndigheten kan inte kräva något som inte föreskrivs. Kravet på avelsplan finns med i
miljöstödsföreskriften).
NN framförde att djurskyddsinspektörer bör undervisas i hur lantraser normalt ser ut. Detta
för att undvika att inspektörerna ställer samma krav på hull hos dessa djur som på
produktionsdjur.
NN berättade att man på Ingelstad Naturbruksgymnasium kommer att ge kurser för externa i
skötsel av genbank och lantrasdjur. Under hösten ges tredagarskurser om fjäderfä och kanin,
senare kommer kurser om får och get. Information finns på www.lantrasparken.se.
3. Policy och förvaltningsplan för levande samlingar på friluftsmuseerna
NN presenterade det förslag till policy som utarbetats och som ska remissbehandlas av FRI
(Friluftsmuseernas samarbetsorganisation). Ett utkast delades ut till de närvarande.
I diskussionen framhölls vikten av att rätt djur placeras i rätt miljö och hos rätt person. Här
har genbanksansvariga en viktig funktion som rådgivare.
4. Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 2010 till 2020
Göte presenterade den rapport som tagits fram av främst Jackis Lannek på Jordbruksverket.
Rapporten utgör en del av underlaget för att utvärdera miljökvalitetsmålet ”Ett rikt
odlingslandskap”.
NN lästa upp följande kommentar från NN: ”I delmålet som man vill uppnå är man ju väl
optimistisk tycker jag med hänsyn till våra ’rasers’ låga antal, man har dragit alla över en kam

och det är naturligtvis inte realistiskt , inte minst med hänsyn till bristen på
konsekvensanalyser av alla nya regler och den bevarandepolitik som förs från SJV:s sida i
den mån man nu kan tala om att man för en sådan.”
Till rapporten finns djurslagsvisa bilagor, som kommer att utgöra underlag för en bok om de
svenska husdjursraserna. NN vill granska detta manus i sinom tid. Hon föreslog också att
föreningarna borde bilda en grupp som granskar Jordbruksverkets manus till
informationsmaterial.
(Rapporten finns på www.sjv.se/Djur&veterinär/Biologisk mångfald/Miljökvalitetsmål
husdjur.)
5. Det nya landsbygdsprogrammet
Göte meddelade att han just fått besked om att landsbygdsprogrammet godkänts i Bryssel. De
ansökningar om projektstöd som kommit in till Jordbruksverket ska handläggas. Beslut bör
kunna vara klara vid midsommartid.
6. Smågrisförmedling för linderödsgrisar
NN redogör för de problem som djurägare lätt kan råka ut för vid avel med linderödsgrisar.
Av en kull smågrisar behöver man kanske en eller ett par för vidare uppfödning – vad gör
man med resten? Det är svårt att få avsättning för dem.
NN berättade om att ett samarbete inletts med Slowfood, där syftet är att få avsättning för kött
av linderödsgrisar till restauranger. Enligt NN finns det ett stort intresse för detta kött.
NN frågade om det finns några projektmedel att söka för att utreda frågan.
(Göte återkommer i denna frågan.)
7. Utvärdering av aktiviteterna med anledning av fågelinfluensahotet 2006
Följande frågor ställdes till Jordbruksverket:
Togs några prover på fåglar vid Hornborgasjön i år?
(Tranor är väl undersökta även om ingen särskild satsning gjordes vid Hornborgasjön. Tranor
betraktas inte som en riskgrupp. Det gör däremot änder, som kan vara passiva bärare av
viruset.)
Testades döda fåglar för fågelinfluensavirus år 2005 och tidigare?
(Ja, viruset har funnits med på listan över vilka smittämnen man ska leta efter då döda fåglar
undersöks.)
Både Rasfjäderfäförbundet och Lantrasklubben tappade medlemmar förra året, troligen till
följd av de restriktioner som infördes p.g.a. fågelinfluensa. I Rasfjäderfäförbundets
simfågelklubb ökade dock antalet medlemmar.
Kritik framfördes om att lägesrapporter om fågelinfluensa var dåligt tillgängliga på
Jordbruksverkets webb tidigare i år. Kritiken ska föras vidare till berörda.
NN krävde att en skriftlig utvärdering görs av de insatser som gjordes av Jordbruksverket
förra året med anledning av hotet om fågelinfluensa. Hon bedömde insatserna som felaktiga
och ifrågasatte bl.a. den vetenskapliga förankringen.
(Krisberedskapsmyndigheten har gjort en utvärdering av de berörda myndigheternas insatser.
Rapporten bifogas.)
8. Lantrasforums skrivelse om administrativ börda
(Skrivelsen bifogades protokollet vid utskick.)
Skrivelsen, som kom in till Jordbruksverket i början av året, har överlämnats till den
pågående utredningen om minskning av den administrativa bördan. Lantrasforum och
Förbundet Sveriges Småbrukare påpekar att de inte beretts tillfälle att framföra synpunkter till
utredningen.

(Förbundet Sveriges Småbrukare har via sin ordförande framfört synpunkter direkt till
regeringen.)
Möjlighet finns att fram till september månad lämna synpunkter direkt till Ulla Thofelt-Gynne
(ulla.thofelt-gynne@sjv.se), vilket de närvarande uppmanades att göra.
(Ledare för hela projektet är Jörgen Fransson, jorgen.fransson@sjv.se.)
9. Aktuellt informationsmaterial
Hänvisning lämnades till följande webbsidor:
www.bohuskulla.nu
www.jamtli.com
www.nordensark.se
Skyltar med information om olika raser efterfrågades. Enligt NN har det tidigare beslutats att
Jordbruksverket ska framställa sådana.
NN informerade om tidningen Vilda djur som snart kommer ut (Pris: 49.50 kr)
Jordbruksverkets manus till ”Lantraser i genbank” presenterades. Tre exemplar delades ut.
Synpunkter på innehåll och utformning ska lämnas till undertecknad inom en vecka.
10. Bevarandegenetik
NN presenterade två uppsatser om bevarandegenetik (svensk vit älghund resp.
gotlandsstövaren) från Stockholms universitet. NN framförde att behov finns av motsvarande
utredningar om andra djurslag.
NN föreslog att en kurs om bevarandegenetik utformas för Jordbruksverkets handläggare och
en för föreningsmedlemmar. NN föreslog att den ska utformas i samarbete med Nordens Ark,
som har en professur i bevarandebiologi.
11. Raskorsningspolicy
NN påminner om att hon bett Jordbruksverket att följa upp hur Svenska Kennelklubben följer
den rekommendation för inkorsning av andra raser i hotade svenska husdjursraser som
Jordbruksverket antagit. NN avser att skicka ut policyn till de närvarande.
12. Handlingsprogrammet för genetiska resurser
NN framför sitt stora missnöje med att Jordbruksverket samarbetar med CBM (Centrum för
biologisk mångfald) i arbete med att ta fram handlingsprogrammet. Pengarna borde gå till
rasföreningarna och/eller till en tjänst på Jordbruksverket i stället. NN instämde så tillvida att
sa att Genetiska rådet kände förtroende för Jordbruksverket och att CBM inte behövde anlitas.
(Jordbruksverket har hittills inte betalat något för den tjänst som CBM utför i arbetet med att
ta fram en handlingsplan.)
13. Mötesteknik
NN påpekade att så mycket material som möjligt ska skickas ut i förväg, att utskick ska göras
mycket tidigare än som nu varit fallet, att en lista med namn, adress, telefonnummer och epostadress ska skickas ut, att deltagarna ska förses med namnskyltar, att deltagarna skulle
uppmanats att ta med aktuellt informationsmaterial och att de, liksom Jordbruksverkets
personal skulle ha försett mötesdeltagarna med en skriftlig personlig presentation i förväg.
14. Nästa möte
Nästa möte hålls i Stockholm i februari månad 2008.
15. Avslutning
Göte tackade de närvarande för givande diskussioner.
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