
Den svenska handlingsplanen

Bevara
NyttjaNyttja

UtvecklaUtveckla

2012-04-24



Varför en handlingsplan

• Syftet är att tydligt beskriva de åtgärder som behöver 
genomföras i Sverige för att vi ska leva upp till 
i t ti ll åt d h liti k ålinternationella åtaganden och politiska mål.

• Det finns många aktörer  och det var behov av en 
samlad presentation av området (behov, resurser p ( ,
m.m.).

• Det fanns ett behov av att öka kunskapen om 
husdjursgenetiska resursers värde och betydelse samthusdjursgenetiska resursers värde och betydelse samt 
generellt göra området mer känt.
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Så kom planen till

Samarbete mellan:
Centrum för biologisk mångfald (CBM) ,
Jordbruksverket och 
Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska 
resurserresurser

Planen är för perioden 2010-2020 och blev klar och p
antogs våren 2010
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Planens innehåll

1. Dokumentation och karaktärisering
å2. Bevarande och hållbart nyttjande

3. Information och utbildning3. Information och utbildning
4. Internationellt samarbete
5. Rasspecifika insatser
6 Faktarutor och bakgrundsmaterial6. Faktarutor och bakgrundsmaterial
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Dokumentation ochDokumentation och 
karaktärisering

Identifiera rastypiska drag och egenskaper hos nationella 
raser
Genetisk karaktärisering av raser
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Bevarande och hållbartBevarande och hållbart 
nyttjande

Rasspecifika strategier för bevarande in situ och ex situ
Bevara genetiskt material i biobanker
Upprätta avelsplaner
Upprätta rasspecifika beredskapsplaner
Ö k häl h f kt h t t tÖvervaka hälso- och fruktsamhetsstatus
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Information och utbildning

Öka informationsspridningen

Sprida information om inhemska och lokala 
produktionssystem och lokal kunskapproduktionssystem och lokal kunskap

Inventera utbildningsbehov och genomföra utbildningg g g

Forskning och forskningsbehov analyseras och 
t i tt t d k tpresenteras i ett separat dokument

2012-04-24



Internationellt samarbete

• Utveckla internationellt standardiserade metoder och 
protokoll

• Utreda rättigheter och tillträde till nationella 
husdjursgenetiska resurser

2012-04-24



Vad händer nu

- En förstas uppföljning av planen gjordes våren 2012.
- Planens innehåll, t.ex. tabell 1 som är en lista över 

raser som Sverige har ett bevarandeansvar för, ligger 
till grund för kommande landsbygdsprogram.

- Projektansökningar bedöms utifrån prioriteringar iProjektansökningar bedöms utifrån prioriteringar i 
planen.

- Avdelning för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket 
b l t ä d i l ft åd dbeslutar om ändringar av planen efter samråd med 
referensgruppen för husdjursgenetiska resurser.

- Planen har nummer 2010:14 och finns på p
www.jordbruksverket.se

2012-04-24


