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Vi arrangörer av den här dagen tycker att det är viktigt att framhäva de
svenska lantraserna – de är inte så många – och vi som bor på landet
har all möjlighet att hjälpa till med bevarandearbetet!
Därför gör vi Lantrasevent Glanshammar – en inspirationsdag för alla
på tema svenska husdjursraser – för att bredda kunskapen om vad det
innebär att hålla lantras hemma.
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Ostbiten tillverkar ost av mjölk från
fjällnära kor och garn av getull. Karin
Strömberg, matlandetambassadör för
Närke och driftig ostystare på Ost
biten spinner garn på plats och säljer
sina egentillverkade, personliga ostar.
www.ostbiten.se
Försäljning av lokalproducerad
honung från Sticksjö biodling.
Christer Söderberg har flera bisamhällen i Glanshammarsområdet
och producerar honung sedan många
år tillbaka.
Kullens kvarn – Råberga Ekoprodukter,
Glanshammar, säljer mjölprodukter
av vete och råg. Mjölnare Gunnar
Persson använder sig av kvarnar från
1920- och 1930-talet.
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Gålltorp gård säljer älg- och viltkorv.

*

Utställning med pälsbrämad folkdräkt
från Dalarna.

*

Informationsbord med broschyrer från
Jordbruksverket och de olika lantrasföreningarna om svenska lantraser.

*

Miniutställning – Den svarta hönan.
Om Bohusläns-Dals svarthöna.

Nya ägarna till Spiragården i Nasta,
Glanshammar, har med sig Gotlands
kanin, Dalapälsfår och Svensk mysk
anka. Dessa finns ute i ladugården.
Inomhus presenterar Spiragården sin
verksamhet.

B a r n a k tiv iteter I lills tugan
Kom och prova på tovning, måla ditt
favoritdjur och pyssla ute i lillstugan.
Sonia Strömberg tar hand om alla
kreativa barn!

F ör e d r a g Kl.12.00-12.45

”Om lantraser, lantrasföreningar & naturvårdsarbete”
Mårten Hjernquist, v. ordf. GutefårAkademin
F ör e d r a g Kl.13.00-13.45

”Hur gör jag för att hålla lantras?”
Ann-Sofie Hedberg, agronom, Länsstyrelsen Örebro

Lantrasfor um
En samarbetsgrupp av husdjursföreningar som arbetar med
genbanker eller likvärdiga system för att bevara = spara/skydda
hela eller delar av svenska lantraser.
www.lantrasforum.se
Brandstor p gård
Gården med anor från 1800-talet är idag ett litet lanthotell, alldeles
nyligen renoverat till toppstandard. Bed & Breakfast eller självhushåll
erbjuds och goda konferensmöjligheter finns.
www.naturliv.se
Lantraseve nt Glanshamm ar
boende i vårt närområde om det viktiga i att göra
upplysa
Projektet vill
en insats för de utrotningshotade svenska gamla lantraserna. Syftet med
projektet är att genomföra en upplysandekampanj i form av ett familjeevent med tilltalande och varierat innehåll. Vi vill förstås också locka
människor att delta i bevarandearbetet. Lantrasevent Glanshammar
finansieras med medel från Leader Västra Mälardalen,
i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro.
www.leadervastramalardalen.se
Samverkar na i Glanshamm arsbygden
Föreningens syfte är att vara ett samverkansorgan för att utveckla
bygden och ett kontaktforum för företagare, föreningar och andra
intressenter. Föreningen ska verka för att företag/föreningar görs kända
inom och utom regionen. Samverkarna driver Lantrasevent Glanshammar
tillsammans med Glanshammars lokala förvaltning (projektägare),
Lantrasforum samt Silke Steinborn, Lotta Roslund och Moa Wahlqvist.
www.glanshammar.info
www.orebro.se/glanshammar
www.silverfura.se

Gott fika finns att köpa, liksom korv med bröd.
Varmt välkomna!
För information kontaktas projektledare Andreas Svensson.
Telefon 019-21 50 91, andreas.svensson@orebro.se

orebro.se/glanshammar

