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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 livsmedelsproduktion
samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör.

Jämfört med de förädlade raserna är produktionsförmågan
oftast lägre, men det finns istället många andra mervärden.
Förutom livsmedel finns det speciellt bland fåren möjligheter att utveckla förädlingen av både skinn och ull från
lantraserna.

PROGRAM

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.

09.15

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). Kostnad för mat tillkommer.
Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien
kommer att ha förtur.
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Anmälan till: Helene Skogqvist
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Anmälan senast 5 juni.

www.hushallningssallskapet.se
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Gemensam avresa med minibuss, från
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, Verkstadsgatan 15, 904 32
Umeå eller enligt överenskommelse.
Hansén Chark, där vi hör Michael Hansén
berätta om företaget Hansén Chark samt
får möjlighet att provsmaka en del produkter. Hansén Chark styckar och tillverkar en
hel del produkter även från Lantrasdjur.
Glassbonden, Västra Selet Vännäs. Här
äter vi en lunch som är gjord av råvaror
från gården och provsmakar glassen som
görs på mjölk från gårdens SKB-kor.
Larssons gård, andelsjordbruk med bl. a.
Linderödssvin
Oxvikens gård, KRAV certifierad lammproduktion och grönsaksodling. Oxviken är
vår slutdestination för dagen och där dricker vi även vårt eftermiddagskaffe

0920-244 180 (vxl)

