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Internationale workshop
over paraplubestand
De SZH had afgesproken met de Duitse en Belgische zusterorganisaties een overleg te plannen over de aanpak van het paraplubestand.
Begin januari 2018 was het zover. Gastheer voor de internationale
workshop was onze zusterorganisatie het Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH). Hierbij een verslag.
Vanuit België woonde Staf van den Bergh
van het Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
het overleg over de aanpak van het paraplubestand bij. Vanuit Nederland volgden
Geert Boink en Peter van Eldik als vertegenwoordigers van de SZH de workshop.
Voorlichtingsmateriaal van de GEH

Zeldzame rassen beschermen
Volgens de EU-reglementen zijn voor zeldzame landbouwhuisdierrassen uitzonderingen mogelijk als er een uitbraak is van
een besmettelijke veeziekte zoals monden-klauwzeer of varkenspest. Doel van

de workshop ‘Disease Management and
Protection for endangered Breeds of Farm
Animals’ was om elkaar op de hoogte te
brengen van de huidige situatie in het land
van de verschillende deelnemers en om
ervaringen te delen.

Situatie in Duitsland
De workshop werd gehouden bij Hessian State Domain of University of Kassel
in Grebenstein. Na een welkomstwoord
van de GEH-voorzitter stelden de deelnemers zich voor. Vervolgens lichtte de GEH
het project ‘gezondheidsmanagement en
ziekteprotectie voor bedreigde landbouwhuisdierrassen’ toe. De GEH richt zich op
bedrijven met zeldzame huisdierrassen en
op de mogelijkheden voor quarantaine.
De GEH heeft een uitgebreid document
opgesteld met voorwaarden waaraan een
bedrijf moet voldoen om in aanmerking
te komen voor een uitzonderingspositie
in geval van een besmettelijke dierziekte.
Dit document werd uitvoerig besproken.
De eisen die gesteld worden aan quarantaine, zijn zeer hoog, zodat maar weinig
bedrijven aan deze eisen kunnen voldoen.
Bijkomend probleem voor de GEH is dat
de regelgeving in elke deelstaat anders
kan zijn.
Stand van zaken in België
Na deze inleiding was het de beurt aan de
SLE. In België is de SLE stamboekhouder
van de schapen- en geitenrassen. Dat betekent dat de SLE weet waar deze zeldzame
rassen zich bevinden. Voor de andere zeldzame diersoorten is dat niet duidelijk. Dat
moet nog in kaart worden gebracht.
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Deutsches
Schwarzbuntes
Niederungsrind

Nederlandse situatie
De SZH is bezig om onze zeldzame Nederlandse rassen in het I&R(identificatie en
registratie)-systeem te voorzien van een
zogenoemde ‘vlag’. In het I&R-systeem
staat dan bij een dier vermeld ‘Zeldzaam
huisdierras’.
Binnenkort overlegt de SZH met de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) aan welke eisen een veehouder
moet voldoen om in geval van een zeldzaam ras niet geruimd te worden.
Bezoek aan veehouderijbedrijf
De volgende ochtend werd een bezoek
gebracht aan het veehouderijbedrijf van
de universiteit van Kassel. De honderd
melkkoeien van het ‘Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind’ zijn gehuisvest
in een potstal en er zijn vijf stieren voor
de bevruchting. De koeien krijgen alleen
ruwvoer. De productie is 6230 kilogram
melk met een vetpercentage van 4,29 en
het eiwitpercentage van 3,42.
Quarantainemaatregelen
Er werd vooral bekeken welke quarantainemaatregelen het rundveebedrijf moet
nemen om te voldoen aan het protocol
van de GEH. Erg eenvoudig is dit niet.
Ten slotte bekeken we hoe deze groep
voor Europa iets kan betekenen door ervaringen te delen.
Afgesproken werd dat de GEH, de SLE
en de SZH met een voorstel komen voor
quarantainemaatregelen die gelden voor
de hele EU. Dit voorstel wordt op de SAVEmeeting in juni 2018 besproken. =
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