Samarbejdsaftale
mellem det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer og modtager
af dyretilskud til bevaringsværdige husdyr i 2016
Ved at modtage dyretilskud til dyr anført i ansøgningen forpligtiger jeg mig til i en periode på 5 år1 fra
NaturErhvervstyrelsen modtog min(e) ansøgninger om dyretilskud i 2016, og såfremt ansøgningen
eller dele heraf godkendes af NaturErhvervstyrelsen, at indgå på følgende vis i avlsprogrammet for
de(n) pågældende race(r):
1. Jeg undlader at vælge at lade de dyr, hvortil jeg får dyretilskud i 2016 avle med egne søskende, egne forældre eller eget afkom.
2. Jeg er bevidst om, at et af racens avlsmål er, at bevare den genetiske variation i racen.
3. Jeg erklærer at have dispositionsret over et antal avlsdyr, svarende til mindst de i ansøgningen
anførte dyr.
4. Hvis det bliver aktuelt, stiller jeg de avlsdyr, hvortil jeg har modtaget dyretilskud i 2016, til rådighed som donorer af genmateriale til Statens Genbank. Jeg vil i så fald som ejer af dyret
blive tilkendt en særlig avlerpræmie af Bevaringsudvalget på mindst 6.000 kr. for tyre og
4.000 kr. for alle øvrige donorer.
5. Jeg sørger for at registrere afstamning på renracet afkom.
6. Hvis jeg ønsker at afvikle hele min besætning, vil jeg orientere Bevaringsudvalget senest en
måned før de dyr, hvortil jeg fik dyretilskud i 2016, afhændes, hvis de ikke har kunnet omsættes til levebrug.
Bevaringsudvalgets forpligtigelser:
1. I tilfælde af tvivl om dyrenes racemæssige tilhørsforhold kan Bevaringsudvalget bistå i forhold til en nærmere vurdering.
2. Bevaringsudvalget indstiller avlsdyr til udtagning og kryokonservering af genetisk materiale til
Statens Genbank.
3. Bevaringsudvalget holder løbende avleren orienteret om aktiviteterne i regi af Bevaringsudvalget, dette sker bl.a. ved elektroniskt at sende referater og andet relevant materiale til interessenter indenfor husdyrgenetiske ressourcer.

Sekretær Malene Olesen på vegne af Bevaringsudvalget, NaturErhvervstyrelsen, 15. februar 2016.

Dato:

CHR-nr.

Navn på ansøger af dyretilskud i 2016:

________, ________, _________________________________,

Underskrift:
______________________

1

EU stiller krav om, at tilskudsmodtagere forpligtiger sig i mindst 5 år, jf. retningslinje nr. 212 i EU-retningslinjerne for
statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020, EUT C 204 af 1.7.2014.
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