Minnesanteckningar förda vid mötet med referensgruppen
för husdjursgenetiska resurser - husdjursgenetiska rådet
Datum:
Plats:
Ordförande:
Övriga deltagare:

För minnesanteckningarna
ansvarar:

23 oktober, 2008
Jordbruksverket i Jönköping
Göte Frid, Enheten för idisslare och gris, Jordbruksverket
Gustav Larsson, Sveriges Rödkulleförening, Carin Mortensen, Borås
djurpark, Eva Thörn, Centrum för biologisk mångfald, Carl Helander,
Svenska Fåravelsförbundet, Lotta Rydhmer, SLU, Per Ideström,
Föreningen Nordbi och Svensk Biavel, Sara Johansson, Föreningen
Gotlandskaninen, Jonny Häll, Föreningen Landtsvinet, Per Abrahamsson,
Länsstyrelsen i Skåne län, Hans Ekström, Nordgen, Anders Larsson,
Föreningen Gutefåret, Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk, Kåre
Gustafsson, Svenska Hästavelsförbundet och Föreningen Nordsvenska
Hästen.
Jackis Lannek, enheten för häst, fjäderfä och vilt, och Eva-Marie
Stålhammar, enheten för internationella frågor och beredskap,
Jordbruksverket

Sammanfattning
Detta är första mötet med delvis ny sammansättning av gruppen. Mötet inleddes med en
presentation av den nya referensgruppen.
Gruppen hade två lite mer omfattande diskussionspunkter att avhandla, nämligen
handlingsplanen för långsiktigt hållbar förvaltning av husdjursgenetiska resurser och ett
vägledande dokument över vad en avelsplan bör innehålla.
När det gäller handlingsplanen fokuserades diskussionen kring tänkbara aktörer för de olika
insatserna. Ledamöterna ska senast den 10 november komma in med skriftliga synpunkter.
Därefter avser Jordbruksverket att arbeta in inkomna synpunkter för att sedan remittera
planen.
Styrdokumentet för avelsplaner ska efter fastställande av avdelningschefen skickas ut snarast
till alla föreningar som behöver ta fram nya avelsplaner. Dokumentet ändrades under mötet
och gruppen ombads lämna synpunkter på den reviderade versionen, som ledamöterna får till
den 10 november på sig att yttra sig över.
Bland övriga punkter informerades om situationen för svensk lantrasgris, som riskerar att
försvinna om ingen åtgärd sätts in akut. Det finns fortfarande levande djur kvar och de galtar
som finns kan samlas på sperma.
En mycket viktig fråga för bevarandearbetet som också diskuterades var att det från årsskiftet
inte längre är tillåtet för lekmän att identitetsmärka kaniner. Det krävs bedövning, vilket
medför att tatueringen ska utföras av veterinär. Om ingen lösning kan komma till stånd kan
bevarandearbetet för exempelvis gotlandskaninen totalhaverera.
Bland informationspunkterna kan nämnas att ett examensarbete om linderödssvin är färdigt
och ett om äldre SLB är på gång. Referensgruppen fick information om sjukdomen blåtunga,

Jordbrukverkets ansökan om pengar från miljömålsrådet och om ett nytt förordningsförslag
som rör rasföreningars samarbete över nationsgränser.
Åtgärdslista
•
•
•
•
•
•

Jordbruksverket reviderar dokumentet ”Riktlinjer för avelsplan” och skickar ut det att
kommenteras av referensgruppen senast den 10 november.
Jordbruksverket skickar ut policyn om den frusna genbanken till alla i
referensgruppen.
Iinformationsmaterial om avel som SLU tagit fram för nötkreatur, svin och får skickas
till referensgruppen.
NordGen skickar länkar till information om Fritiof Nansenprojektet.
Alla ska lämna synpunkter på handlingsplanen, som Jordbruksverket sedan redigerar
och remitterar.
Svensk Mjölk och Jordbruksverket ska förbereda en diskussionspunkt om juridiska
krav på rasrenhet inför nästa möte med referensgruppen.

