FÖRENINGEN GUTEFÅRET
---------------------------------------------------------------------------------

GENBANKSAVTAL
Föreningen Gutefåret och nedanstående besättningsägare träffar med detta avtal överenskommelse om att bevara gutefårens genresurser genom djurhållning och avel i Gutefårens genbank.
BESÄTTNINGSÄGARE
Namn:

Telefon:

Bostad:

E-post:

Postadress:

Län:

BESÄTTNINGSUPPGIFTER
Verksamhetsplats:

Produktionsplatsnummer: SE-

Antal gutefår i avel som anmäls till genbanken:
DJURADMINISTRATION
Jag är ansluten till Elitlamm:

baggar

tackor

 Ja  Nej

Förutsättningar
Endast rasrena djur accepteras i gutefårens genbank. Med rasrent djur menas ett djur som har dokumenterad härstamning tillbaka
till 1997 eller tidigare, dock i minst tre föräldraled.
Genbanken är tills vidare öppen och kan därför, efter Föreningens godkännande, tillföras gutefår från icke genbanksanslutna besättningar i de fall djuren kan konstateras vara rasrena.
Besättningsägaren förbinder sig att:
1. I sitt avelsarbete följa Föreningen Gutefårets avelsplan för gutefår.
2. Bara som rasrena gutefår sälja livdjur som omfattas av detta avtal och är fria från kända anomalier samt åtföljda av Föreningens
genbanksintyg.
3. Tillåta besiktning av besättningen om Föreningen så begär.
4. Efter anmodan sända in en ”årlig rapport för genbanksbesättning” till Föreningen.
5. Vid inköp av livdjur från besättning som inte är genbanksansluten, före insättande i avel, kontakta Föreningen för att få
härstamningen godkänd.
6. Tillåta att Föreningen hämtar uppgifter om besättningens djur hos den organisation som har Jordbruksverkets uppdrag att registerföra gutefår samt tillåta att härstamningsuppgifterna om anmälda djur läggs in i Föreningens databas för gutefår.
7. Upprätthålla M3-status i Svenska Djurhälsovårdens Maedi-Visna-program.
Föreningen förbinder sig att:
1. Registrera och till Gutefårens genbank ansluta den godkända besättningen.
2. Vara behjälplig i avelsarbetet med rådgivning och fortlöpande information.
3. Hjälpa till med kontroll av härstamning.
4. Tillhandahålla blanketter för genbanksrapporter och genbanksintyg.
Detta avtal löper tills vidare. Besättningsägaren och Föreningen Gutefåret äger rätt att var för sig när så befinnes påkallat säga upp
avtalet. Genbanksavtalet är personligt och kan inte överlåtas.
Uppgifter om djurens identitet lämnas i ”Rapport vid inträde” bilaga 1.
Kopior på härstamningsintyg för de djur som ska ingå i genbanksbesättningen lämnas som bilaga 2.
Kopia av gällande intyg om besättningens Maedi-Visna-status lämnas som bilaga 3.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Besättningsägaren och Föreningen Gutefåret tagit var sitt.
……………………………. den

/

20

.................................................…….
Besättningsägare

……………………………. den
/
För FÖRENINGEN GUTEFÅRET

20

………………………………………………
Genbankssamordnare

Avtalet insändes i två exemplar jämte bilagor till

FÖRENINGEN GUTEFÅRET, att: Anna-Karin Gustavsson, Skälleryd Nygård 1, 595 91 Mjölby.
Ett exemplar av avtalet återsändes till Besättningsägaren när det undertecknats av Föreningen.

Bilaga 1 till genbanksavtal

Rapport vid inträde till Gutefårens genbank
FÖRTECKNING ÖVER DE GUTEFÅR SOM INGÅR I GENBANKSAVTALET
BAGGAR (rasrena djur med härstamningsintyg)
Produktionsplats- + individnummer

Baggens namn

Födelseår

G-nummer

TACKOR (rasrena djur med härstamningsintyg)
Produktionsplats- + individnummer

Födelseår

Produktionsplats- + individnummer

Födelseår

Finns det flera gutefår i besättningen kan dessa noteras på ett tilläggsblad till denna förteckning.

Finns gutefår i besättningen vilka inte skall ingå i genbanken?
Om svaret blir Ja, ange orsak:

 Ja

 Nej

……………………………………………………………………………………..........................................................
På gården finns får av andra raser:
Om svaret är Ja, ange den eller de raser som finns på gården:

 Ja

 Nej

…………………………………………………………………………………………………………………………..

