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Wat bewaren we en hoe? (3)
Op één dag passeren bij de SZH veel verschillende rassen de revue.
Het ene moment zijn we verdiept in het behoud van de heideschapen
en dan belt er plotseling iemand die iets vragen wil over melkschapen of over een kippenras. Ons levend erfgoed is heel divers, niet
alleen omdat de oorspronkelijke rassen geschikt moesten zijn voor
het doel waarvoor ze dienden, maar ook omdat ze moesten floreren
in hun leefomgeving.
Het behoud van de verschillende eigenschappen van onze landbouwhuisdieren
is van onschatbare waarde voor de toekomst. Vooral nu een beperkt aantal
gespecialiseerde rassen de regionale
(land)rassen heeft vervangen, ziet de SZH
net als het CGN het als haar taak de unieke
genen van ons levend erfgoed te bewaren.
Daarbij is het van essentieel belang dat
rasverenigingen het houden, benutten en
promoten van een ras actief stimuleren.

Meedenken en informeren
Niet alleen op het gebied van promotie
werkt de SZH samen met de fokkerijorganisaties, maar ze denkt ook mee op
het gebied van fokkerij. Zo hebben we
met negen rasorganisaties strategiedagen
gehad over het formuleren van een fokdoel, het ontwikkelen van fokprogramma’s
of een doelmatige registratie. Nieuwe ontdekkingen in de wetenschap over vererving en inteelt kunnen van belang zijn
voor fokkers. De SZH en het CGN organiseren dan ook themadagen over fokkerij of
informeren fokkers en stamboeken over
de resultaten van onderzoeken op dit
gebied.

Behouden wat je hebt
Zorgen voor gezonde nieuwe aanwas is
één ding, maar er alles aan doen om te
voorkomen dat kostbaar fokmateriaal
nodeloos verloren gaat, is een ander. Op
internationaal niveau hebben erfgoedorganisaties er sterk op aangedrongen bij
ruimingen zeldzame rassen zo veel mogelijk te sparen. Dat heeft geleid tot aanpassing van de regels en de Nederlandse overheid heeft inmiddels de mogelijkheid een
uitzondering te maken voor niet zieke

dieren van zeldzame rassen bij preventieve ruimingen. Ze heeft de SZH gevraagd
om voor dit doel de dieren van een zeldzaam ras te registreren in een zogenoemd
paraplubestand, waardoor zeldzame dieren direct herkenbaar zijn in de I&R-database. In 2013 wordt de laatste hand gelegd
aan opname van stamboekdieren binnen
de soorten rund, schaap, geit en varken in
dit bestand.

Een plaats voor levend erfgoed
Van steeds meer kanten krijgen we naast
vragen over de afzetmogelijkheden van
producten van ons levend erfgoed, ook
vragen over de historische verspreiding
van de rassen en hun specifieke begrazingsvaardigheden. De SZH denkt zo mee
om ons levend erfgoed weer een plaats te
geven in onze samenleving. =

Niet alleen in Drenthe, maar ook in Salland en Twente begraasden vroeger Drentse
heideschapen de heidegronden
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