
Friska och lönsamma svin

Lantraser – från 
hage till mage

PROGRAM

09.30-10.00  Kaffe och smörgås

10.00-10.30  Ekonomi och kalkyler, linderödssvin. 
Anna Molander, Hushållningssällskapet

10.30-11.15  Ute är inne. Vilka är skillnader mellan att ha 
grisar ute och inne? Utfodring, smak samt vidareförädling. 
Järvtjärns utegrisar. 

11.15-12.00  Avel. Avelsplan och avel på besättningsnivå.
Emelie Eriksson, Emelies utegrisar i Ockelbo.
   
12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30  Produktion och bevarandearbete i prak-
tiken. Skötsel, utfodring och utevistelse – vilka är skillnaderna 
med förädlade raser?
Emelie Eriksson, Emelies utegrisar i Ockelbo.

14.30-15.00  Lagar och bestämmelser. Vad säger 
djurskyddslagen? Vilka utrymmen krävs i hydda jämfört med 
utomhus? Djuromsorg.

15.00-15.45  Småskaligt. Produktion och avel i liten skala. 
Studiebesök på Sörböle fårgård, som säljer kött och korv från 
lamm och får samt fläskkött och livdjur från linderödssvin. Vi 
ser på linderödskultingar

15.45-16.00  Avslut med kaffe

Friska och lönsamma svin – seminarium

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett 
viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska 
resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelspro-
duktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör. 
Nu går vi vidare med nästa seminarium i projektet Lantraser – 
från hage till mage. Den här gången pratar vi om hur man håller 
en grisbesättning både frisk och lönsam. 
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Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Jämfört med de förädlade 
raserna är produktionsförmågan oftast lägre, men det finns istället många andra mervärden. 
Under senare tid har lantraserna uppmärksammats för den höga kvaliteten på både kött och 
mjölk. Utmärkelsen Exceptionell råvara har till exempel tilldelats kött från både fjällkor och 
linderödsgrisar. 

Det finns en stor potential i att marknadsföra den goda kvaliteten och ta betalt för den. 
Förutom livsmedel finns det speciellt bland fåren möjligheter att utveckla förädlingen av både 
skinn och ull från lantraserna.

Vår kursserie vänder sig både till dig som har lantrasdjur redan idag och till dig som är 
nyfiken på lantraserna som produktionsdjur och som affärsidé. Du lär dig mer om hela kedjan 
från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning. Vi varvar 
föreläsningar och diskussioner med studiebesök och workshops.

Kursserien omfattar fem tillfällen under första halvåret 2018 med start i januari och ges 
parallellt på tre platser i landet; Skåne, Mälardalen och Västerbotten.

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle 
vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Begränsat antal platser, deltagare 
som följer hela kursserien kommer att ha förtur. 

Kontakta din regionala kursledare för exakta datum 
och platser samt anmälan. 

Skåne
Ingela Löfquist, Husdjursrådgivare, HIR Skåne AB
010-476 22 31 | 0708-94 53 51 | ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se 

Mälardalen
Ylva Belin, Rådgivare Lantbruksdjur och ekonomi, HS Konsult AB
021-17 77 25 | 072-565 31 80 | ylva.belin@hushallningssallskapet.se 

Västerbotten
Helene Skogqvist, Rådgivare Häst och Får, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Lantraser – från hage 
till mage

 Tillfälle 1  (för alla)
Föreläsningar och diskussioner. 
Vad är en lantras, vilka lantraser finns? 
Varför bevara och hur? Avelsmål, gen-
bank, avel i små populationer. Ekonomi 
och lönsamhet; Hur ser marknaden för 
lantrasprodukter ut? Vilka mervärden och 
hur kommunicera det? Vem är kunden? 
Försäljningskanaler, prissättning och 
marknadsföring. Medverkan av extern 
föreläsare, t ex från köparsidan.

 Tillfälle 2  (välj inriktning nöt, får eller gris)
Föreläsningar och diskussioner. Avels-
plan och avel på besättningsnivå. Skötsel, 
utfodring och bete, skillnader och likheter 
med förädlade raser? Djurskyddslagen, 
utrymmeskrav, djuromsorg. Lantrasernas
produktionsförmåga, hur utnyttja? 
Ekonomi i produktionen. Produktion och 
bevarandearbete i praktiken, medverkan 
av erfaren djurhållare. 

 Tillfälle 3  (för alla)
Vi gör en gemensam studieresa till 2-3 
företag som har lantraser som en del i sin 
affärsidé. Utifrån deltagarnas önskemål 
kan det vara rena djurhållare, djurhållare 
som även förädlar eller företag som 
förädlar andras produkter.

 Tillfälle 4  (välj inriktning kött och chark, 
mejeri eller skinn och ull)
Workshop där deltagarna själva får prova 
på förädling av lantrasprodukter. Diskus-
sioner och erfarenhetsutbyte om tekniker, 
utrustning, produktutveckling, marknad, 
försäljning etc.

 Tillfälle 5  (för alla)
Föreläsningar och diskussioner. Hur 
bygger man bäst för småskalig livsmedels-
produktion? Vilka tillstånd krävs? Vilka 
regler gäller? Hygienkrav och märkning 
av produkter. Fördjupning/komplettering 
enligt deltagarnas önskemål. Summering, 
hur går vi vidare? Från idé till handling.
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