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Förord 
I miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” finns delmålet ”Genetiska 
resurser hos husdjur och kulturväxter”. Syftet med delmålet är att på lång 
sikt nå ett tillräckligt antal renrasiga avelsdjur av alla inhemska husdjursra-
ser och ett bevarande av den genetiska variationen hos odlade växter. Hit-
tills har länsstyrelsen inte haft någon uppföljningen av målet bla beroende 
på att det saknas en lista över vilka raser och arter som ska ingå delmålet. 
Tove Ekman på länsstyrelsens lantbruksenhet har genom intervjuer av djur-
hållare, representanter för intresseföreningar och myndigheter samt littera-
turstudier sammanställd en rapport om läget i Västra Götaland och det pågå-
ende arbetet.  
 
Författaren ansvarar ensam för rapporten och Tove tackas för en gedigen 
insats. 
 
Lennart Hedén 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Sammanfattning 
Biologisk mångfald innefattar inte bara vilda djur och växter utan även den 
odlade mångfalden enligt Konventionen för biologisk mångfald. Under mil-
jökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” finns ett delmål om ”Genetiska 
resurser hos husdjur och kulturväxter”. Arbetet med genetiska resurser är i 
full gång, det finns många intresseorganisationer och frågan är populär hos 
många människor. Fortfarande har den dock relativt låg prioritet hos myn-
digheter, framförallt på djursidan vilket bl.a. syns på resurserna. Det verkli-
ga arbetet med bevarande ligger i händerna på odlare och djurhållare, även 
här framförallt på djursidan. De allra flesta som bevarar äldre växtsorter och 
djurraser har småskaligt lantbruk och lever på landsbygden. Det finns ett 
omfattande landsbygdsprogram som är till för att främja och stötta dessa 
småföretagare. Trots detta har jag fått den uppfattningen att många känner 
sig åsidosatta eftersom regelverket är anpassat efter storskalig produktion 
och undantag för småskalighet är sällsynta.  
 
Programmet för odlad mångfald är påbörjat. Det verkar gå bra att samla in 
och spara genetiskt material i genbank, detta arbete har också pågått länge. 
Däremot blir det svårt att få ”ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt 
säkerställa bevarandet av inhemska husdjursraser” som delmålet avser till 
2010. Ett nationellt program för husdjuren är i startgroparna, det finns ett 
förslag från Jordbruksverket. 
 
På djursidan har vi ganska mycket aktivitet i länet. De lantraser som har 
ursprung i länet har en stor andel av sin population här. Vi har flera djurpar-
ker som visar upp lantraser och Nordens Ark arbetar även med utbildning 
och information. På växtsidan finns inget klonarkiv i länet, men initiativta-
gare på Botaniska trädgården i Göteborg har varit med och startat en kultur-
växtdatabas.
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Inledning 
Biologisk mångfald omfattar allt levande och dess livsmiljöer, d.v.s. alla 
former, nivåer och kombinationer på gen-, art- och ekosystemnivå. Även 
domesticerade arter, växter som djur, omfattas av Konventionen om biolo-
gisk mångfald, på samma sätt som alla andra organismer. Konventionen om 
biologisk mångfald antogs på FN:s stora miljömöte i Rio de Janeiro år 1992 
(www.biodiv.org).  
 
I Sverige konkretiseras arbetet med Konventionen om biologisk mångfald 
genom miljömålen. Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innehåller 
ett delmål om genetiska resurser hos husdjur och kulturväxter: ”Senast år 
2010 skall det nationella programmet för växtgenetiska resurser vara ut-
byggt och det skall finnas ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt 
säkerställa bevarandet av inhemska husdjursraser i Sverige.” Det regionala 
delmålet i Västra Götalands län har samma lydelse som det nationella del-
målet. Miljökvalitetsmålen är inte statiska utan utvärderas regelbundet. Näs-
ta utvärdering skall ske år 2008. 
 
Enligt Naturvårdsverket är anledningarna till att bevara biologisk mångfald 
generellt sett följande: 
 

1. Nyttoargumentet: Vi behöver bevara mångfalden för att vi nyttjar 
den eller för att vi i framtiden kan komma att nyttja den. 

 
2. Ekologiska tjänster: Ett exempel är att växter producerar det syre 

vi andas, insekternas pollinering av grödor ett annat. Oftast ingår 
inte dessa processer i någon budgetkalkyl, utan vi tar dem för givet. 

 
3. Estetiska värden: Livets variationsrikedom ger oss ovärderliga 

skönhetsupplevelser. En rik livsmiljö kanske skall ses som en del av 
välfärden? 

 
4. Etiska motiv: Vilken rätt har vi att breda ut oss på bekostnad av tu-

sentals andra arter? 
 

Organisationer 
Följande är några exempel på organisationer som arbetar med genetiska 
resurser, både växter och djur. Vissa har mer fokus på det ena, medan and-
ra jobbar mer övergripande kring biologisk mångfald. Förutom de som tas 
upp här nedan finns en mängd andra organisationer som är mer eller mind-
re inblandade arbetet med biologisk mångfald hos kulturväxter och husdjur. 
De som enbart arbetar med husdjur eller kulturväxter finns under respektive 
rubrik. 
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Myndigheter 

Riksdag och regering 
I regeringskansliet finns jordbruksdepartementet som har det yttersta ansva-
ret för husdjur, kulturväxter och de genetiska resurserna. Miljödepartemen-
tet har också stort ansvar eftersom det är de som ansvarar för uppföljningen 
av miljömålen och konventionen om biologisk mångfald. Myndigheterna 
redovisar mot regeringskansliet och får uppdrag att utreda aktuella frågor. 

Jordbruksverket 
Jordbruksverket är en central förvaltningsmyndighet under jordbruksdepar-
tementet. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för miljömålet Ett rikt od-
lingslandskap med bl.a. delmålet om genetiska resurser hos husdjur och 
kulturväxter. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är en central förvaltningsmyndighet under miljödeparte-
mentet. Naturvårdsverket ansvarar bl.a. för det nya miljömålet om biologisk 
mångfald Ett rikt växt- och djurliv och har initierat ett projekt kallat ”Lant-
raser i naturvården”. 

Statens växtsortsnämnd 
(www.svn.se) 
Statens växtsortnämnd organiserades och började sin verksamhet år 1971, 
då den numera upphävda lagen (1971:392) om växtförädlarrätt trädde i 
kraft. Sverige blev samma år medlem av den internationella unionen för 
skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV). Växtsortnämnden handlägger 
ärenden enligt nu gällande växtförädlarrättslag (1997:306) och enligt utsä-
desförordningen (2000:1330). Nämnden är även nationellt organ för EG:s 
växtförädlarrätt och EG:s gemensamma sortlistor för lantbruks- och köks-
växter. På Statens växtortsnämnds hemsida kan man ladda ner de senaste 
årens listor över godkänt utsäde. 

Nordiska Genbanken 
(www.ngb.se) 
Nordiska Genbanken (NGB), som är en institution under Nordiska Minister-
rådet, är ett centrum för bevarande och användning av växtgenetiska resur-
ser i de nordiska länderna. NGBs mandat är:  

• att bevara och dokumentera den genetiska variationen i nordiskt ma-
terial av växtarter av värde för jord- och trädgårdsbruk. Inlagrat ma-
terial skall ställas till disposition för växtförädling och växtforsk-
ning.  

• att verka för en rationell samordning av de nordiska ländernas insat-
ser rörande användning av växtgenetiska resurser inom växtförädling 
och förädlingsforskning.  
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• att delta i internationellt samarbete rörande bevarande och använd-
ning av växtgenetiska resurser.  

I likhet med museiföremål som sparas för kommande generationer har gam-
la lokalsorter av frukt och potatis ett stort kulturhistoriskt värde. Varje sort 
eller lokalsort av dessa växter är en s.k. klon, d v s alla individer är identiska 
och har uppkommit genom delning. Kloner måste bevaras vegetativt efter-
som plantor som växer upp från frön inte får samma egenskaper som mo-
derplantan. På grund av deras betydelse i varje landskaps kulturhistoria 
samarbetar NGB med museer och hembygdsföreningar i de nordiska län-
derna för att bevara gamla fruktsorter i sortsamlingar i fält, s.k. klonarkiv. 
Potatisen spelar en stor roll i nordisk mathållning och är föremål för omfat-
tande regleringar. Därför måste potatissorter bevaras som mikroplantor i 
provrör på laboratorium efter att ha renats från sjukdomar som finns på po-
tatis. 

Nordisk Genbank Husdjur 
(www.norgen.org) 
Nordisk Genbank Husdjur (NGH) etablerades 1984 och är ett permanent 
samarbetsorgan under Nordiska Ministerrådet. Avsikten är att vara ett in-
formations- och kunskapscenter samt koordinera och uppmuntra arbete med 
genetiska resurser hos husdjur. Grunden för verksamheten är Konventionen 
om biologisk mångfald och Agenda 21. Aktiviteterna har ett nordiskt per-
spektiv. 
 
NGH skall vara centrum för expertis och information när det gäller hållbar 
utveckling och bevarande av husdjursgenetiska resurser. NGH skall också 
vara samarbetspartner för avels- och genbevarande organisationer. Priorite-
rade arbetsområden är information, kommunikation och kunskapsförmed-
ling, forskning och utveckling, kompetensutveckling, bygga upp nätverk 
och hjälpa till med administration. 
 
NGH har sina lokaler vid Universitet i Ås i Norge. Organisationen har en 
hemsida med mycket information om projekt och vad som händer i beva-
randevärlden. 

Universiteten 
På universiteten bedrivs forskning och undervisning inom biologisk mång-
fald generellt. En del universitet har även inriktning mot genetiska resurser 
hos husdjur och kulturväxter. Bland annat har SLU (Sveriges Lantbruksuni-
versitet) och Stockholms Universitet jobbat med domesticerade arter. Ett 
flertal andra universitet har haft kurser om kulturväxter. 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) 
(http://www.cbm.slu.se/) 
CBM är en centrumbildning gemensam för SLU och Uppsala universitet. 
Verksamheten samordnas i ett nätverk av institutioner, organisationer och 
myndigheter i hela landet. CBM:s uppgift är att initiera, bedriva och sam-
ordna forskning om biologisk mångfald, men arbetar även med utbildning 
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och information. CBM ansvarar bl.a. för POM (Programmet för odlad 
mångfald). 

POM – programmet för odlad mångfald 
(www.pom.info)  
POM skall på regeringens uppdrag ta fram en plan och åtgärder för att säkra 
odlad mångfald. POM är en paraplyorganisation som samordnar arbetet med 
svenska kulturväxter där de centrala verken, några forskningsaktörer, bota-
niska trädgårdar, organisationer och växtförädlingsföretag ingår. 
 
Sedan år 2000 finns detta nationella program för att bevara den genetiska 
mångfalden bland de odlade växterna. Programmet är en del av miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap, delmålet ”Genetiska resurser hos husdjur och kul-
turväxter”. Programmet skall enligt målet vara fullt utbyggt år 2010. Jord-
bruksverket är den ansvariga myndigheten och Centrum för biologisk mång-
fald fungerar som samordnare av verksamheten. Arbetet bedrivs från SLU i 
Alnarp i sydvästra Skåne. 
 
Den första uppgiften för programmet är att försöka få en bild av vilka genre-
surser som finns i Sverige, vilket innebär att alla kulturväxter och deras 
släktingar skall inventeras. Under 2001 utarbetades en strategi för detta 
(Jordbruksverket 2002:2). Genom upprop för de olika växtslagen kommer 
landets alla odlade växter att inventeras, bevaras och dokumenteras. Fröupp-
ropet avslutades 2003 och gav framförallt prover av ärtor och bönor. För 
närvarande pågår Krusbärsuppropet och Perennuppropet. Ett arbete med att 
bygga upp ett webbaserat rapportsystem pågår i samarbete med Nordiska 
Genbanken. POM behöver många fler inventerare än vad som finns att tillgå 
idag och planering för kommande utbildning pågår för fullt. 
 
Om man är osäker på vad en odlad växt ska heta, kan man via det tillgängli-
ga namnet komma fram till det gällande - svenskt och vetenskapligt genom 
SKUD – svensk kulturväxtdatabas (http://skud.ngb.se).  Dessutom får man i 
SKUD information om växtens naturliga utbredning, vilken typ av växt det 
är, ett- eller flerårig ört, buske eller träd etc, och vad den används till. En 
viktig del av databasen är referenserna. Man kan söka bland närmare 4 000 
referenser med anknytning till kulturväxternas systematik, utbredning och 
användning. Den omfattar också växter som utgör eller ingår i livsmedel, 
medicin, kosmetika, virke eller andra produkter. 

Frivilligorganisationer 

Världsnaturfonden 
(http://www.wwf.se/) 
Har initierat och finansierat flera projekt angående hotade husdjurraser, 
bland annat en bok: Lantraser i fara (Matzon 2002). 
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Svenska Naturskyddsföreningen 
(www.snf.se) 
Är engagerad och framför allt politiskt drivande i frågor som rör biologisk 
mångfald. 

Sloow food 
Sloow food är en internationell organisation som verkar mot ”snabbmat”. 
Man vill främja matkulturen och ställer sig positiv till äldre växtsorter och 
lantrasdjur. Sloow food har bl.a. valt att ta upp Linderödssvinet i ”The Ark 
of Taste”, för att komma med där måste produkten uppfylla fem kriterier om 
kvalitet, identitet, hot och lokal produktion. 

Övriga organisationer 

Göteborgs botaniska trädgård 
(w3.goteborg.se/botaniska)  
Björn Aldén var en av huvudförfattarna till Kulturväxtlexikon (1998) och 
arbetar fortsatt med förbättrad svensk och internationell namnstandard för 
kulturväxter. Inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) har Björn Al-
dén initierat projektet Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD).  

FAO 
(www.fao.org) 
Food and Agriculture Organization of The United Nations 
FAO uppger (2005) att det finns ungefär 6000 olika raser av domesticerade 
däggdjur och fjäderfän i världen. Man uppskattar att mellan en och två raser 
försvinner varje vecka. DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information 
System) är en databas där länderna kan lägga in information om sina in-
hemska husdjursraser. FAO jobbar även med växtgenetiska resurser – Seed 
and plant genetic resources service. (www.fao.org/ag/AGP/AGPS/Default.htm). 

Arbetet med genetiska resurser på myndigheterna 
Att bevara genresurser är inte lika lätt som att bevara exempelvis gamla 
byggnader eller sköta en bit mark. Speciellt svårt är det med husdjur. Det 
finns idag inget bra och färdigt sätt att fördela kostnader och ansvar. Staten 
har ett tillsynsansvar över avel, men begränsade möjligheter att styra avels-
företag, privatpersoner och deras verksamhet. 
 
Några milstolpar och publikationer i arbetet med genetiska resurser: 
 

• 1972 Stockholmskonferensen – Varje land skall ansvara för sina 
egna husdjursraser och särskilt ha uppmärksamheten på de som är på 
väg att försvinna. 

• 1978-år utredning – Regeringen tillsätter en utredning om långsik-
tigt bevarande av husdjursgenetiska resurser (Ds Jo 1980:6). 

• 1992 Konventionen om biologisk mångfald – Jordbruksutskottets 
betänkande (1993/94:JoU04). 
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• 1993 Regeringens proposition – ”En strategi för biologisk mång-
fald” (prop.1993/94:30, bet. 1993/94:JoU09, rskr. 1993/94:87). Här 
står bl.a. att Jordbruksverket har övergripande ansvar och att det 
skall finnas en rådgivande nämnd, Genbanksnämnden. 

• 1995 Jordbruksverkets aktionsplan – Innehåller bl.a. den första 
listan över vilka raser Sverige har bevarandeansvar för. 

• 1998 Regeringsuppdrag – ”Förslag till nationellt program för växt-
genetiska resurser” lämnas till regeringen. (Jorbruksverkets rapport 
1998:19). 

• 1999 Regeringsuppdrag – Jordbruksverket får bl.a. i uppdrag att ut-
reda vilka djurslag som skall betraktas som lantbrukets traditionella 
djur eller livsmedelsproducerande. De måste fortfarande observera 
övriga djur. 

• 2000 Svenska miljömål – Delmålet om genetiska resurser i ”Ett rikt 
odlingslandskap” beslutas. 

• 2000 Programmet för odlad mångfald (POM) drar igång. 
• 2002 Regeringsuppdrag– Jordbruksverket har sammanställt 

”Landsrapport om husdjursgenetiska resurser i Sverige” vilken läm-
nades till regeringen och FAO. 

• 2002 POM – ”Strategi för inventering av kulturväxter i Sverige” 
Jordbruksverkets rapport 2002:8). 

• 2003 Regleringsbrev – Jordbruksverket skall redovisa utvecklingen 
under 2002 och 2003 för husdjursgenetiska resurser. SJV får ansvar 
för alla domesticerade djur och växter (tidigare har SJV endast haft 
ansvar för livsmedelsproducerande djurslag). 

• 2003 Regeringsuppdrag – ”Förslag till nationellt program för för-
valtning av husdjursgenetiska resurser” lämnades till regeringen 
2003 (Jordbruksverkets rapport 2003:13). 

• 2004 Regeringens skrivelse - Husdjursgenetiska resurser 
(2004/05:73), skrivelse till riksdagen som en reaktion på förslaget 
till nationellt program. 

• 2004 ”Återfunnen mångfald för framtida bruk” - Verksamhets-
berättelse för POM 2003 (SJV, Rapport 2004:10) 

• 2005 Fyra uppdrag om husdjursgenetiska resurser 
Jordbruksverket fick i början av 2005 fyra uppdrag av regeringen 
som handlar om husdjursgenetiska resurser.  
 

1. Inrätta en samarbetsgrupp för dessa frågor, den kallas Hus-
djursgenetiska rådet och uppdraget är utfört.  

2. Ta fram en katastrofplan över hur man skall handla när det 
gäller genetiska resurser i händelse av en katastrof. Uppdra-
get är inte klart. 

3. Kartlägga hur och i vilken omfattning man skall spara gene-
tiskt material ex-situ. 

4. Ta fram underlag för beslut om miljömålet gällande hus-
djursgenetiska resurser behöver ändras eller förtydligas. Ar-
betet har påbörjats och en första rapport finns (Dnr 36-
793/05, SJV) 
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I den första rapporten i fjärde uppdraget finns en beskrivning av vilka frågor 
som behöver redas ut, en tidsplan över hur arbetet skall fortgå. Ett förslag på 
de domesticerade djur som kan anses vara inhemska och vilka som bör utre-
das. 

Husdjur 

Kort historia 
Domesticering kallas den process vilda växter och djur genomgått när män-
niskan successivt mer och mer börjar styra populationernas utveckling. Na-
turligt urval har mer eller mindre bytts ut mot artificiellt urval (avel eller 
växtförädling).  
 
Hunden var det första husdjur som domesticerades. När hunden domestice-
rades är inte helt kartlagt, men det finns uppgifter om att det kan vara så 
länge sedan som för 16 000 år sedan. Troligen var geten först av bytesdjuren 
att domesticeras och det skedde i nuvarande Iran/Irak för omkring 10 000 år 
sedan. Fåret var också tidigt domesticerat på ungefär samma plats och sedan 
följde nöt och gris. Tidiga tecken på domesticering av djur handlar mer om 
att man förvaltar flockarna än att man har dem som tamdjur. Man kan se 
detta i arkeologiska utgrävningar eftersom köns- och ålderskvoten hos de 
djur som finns i skräphögarna ändras. När människan börjar styra ser man 
mer och mer unga handjur i resterna och färre fullvuxna hondjur, vilket ty-
der på att man sparar på dem som ger ny mat. När människan mer organise-
rat börjar styra aveln ser man en större förändring i morfologi och beteende. 
När djuren kom till våra nordliga breddgrader var de med största sannolik-
het redan domesticerade, men det finns tecken på relativt sen inblandning av 
vildformerna uroxe och vildsvin. 

Lantraser 
Jag har valt att främst redogöra för de raser som har rötter i eller varit sär-
skilt viktiga i Västra Götaland. För många raser är det svårt att säga något 
exakt ursprung, typen av djur har ju antagligen varit vanlig i en större del 
av landet. Men de raser vi har kvar idag bygger på spillror som hittats, i 
vissa fall på en enda gård. Jag har också valt att kalla de raser vars före-
ning arbetar enbart med bevarande i genbankssystem för lantraser eller 
allmogeraser. Andra raser, exempelvis Rödkulla skulle många kalla för en 
lantras, men för att tydliggöra problematiken tar jag bara upp den svens-
ka/östnorska stammen som egentlig lantras. 

Vad är en Lantras? 
Håkan Hallander som skrivit boken Lantraser (1989), en bok som ofta be-
skrivs som ”lantrasbibeln”, utrycker sig så här:  
 
”En lantras är en population av ett husdjurslag som parar sig naturligt 
även om valet av hane och hona styrs av människan. Rasen skall ha funnits 
tillräckligt lång tid i ett område för att djuren skall ha hunnit anpassa sig 
till sin miljö. I miljön ingår påverkan från många faktorer, t.ex. klimat, 
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jordmån, landskapsstruktur, betesväxter, sjukdomar, skötsel- och foderva-
nor samt brukarens önskemål om produkten.” 
 
Ofta finns en stor variation i utseende eftersom detta inte varit viktigt i urva-
let. Historiskt sett kan utländska djur ha importerats och parats in i besätt-
ningarna, men eventuella ogynnsamma gener har efter hand selekterats bort. 
Under det senaste århundradet har många lantraser försvunnit och de som 
finns kvar bör man försöka hålla under så ursprungliga förhållanden som 
möjligt. 
 
Att definiera de olika raser eller delar av raser som bör bevaras är inte en-
kelt. Om vi tar kor så har vi Vänekon som av många anses som den mest 
ursprungliga allmogekon, typen var omodern redan på 1940-talet. Sedan har 
vi Ringamålakon som är en ålderdomligare typ av svensk rödbrokig boskap 
(SRB). SRB-aveln går framåt och frågan är ju, skall man bevara ännu ett 
steg i utvecklingsprocessen? Detta handlar ju inte heller enbart om bevaran-
de av gamla gener utan också om hållbar förvaltning av genetiska resurser. I 
ett ensidigt avelsarbete med få använda handjur får man en stor förlust av 
genetisk variation och en mycket liten effektiv population. 

Varför skall vi bevara lantraser? 
Det främsta skälet att bevara lantraser är för att de är en del av den biologis-
ka mångfalden. Det finns dock en mängd olika skäl till att vi bör bevara våra 
inhemska oförädlade raser, som vi kallar för lantraser. Rasen som funnits på 
en plats länge är väl adapterade till det lokala klimatet och vegetationen. 
Ursprungliga, oförädlade raser har ofta kvar naturliga instinkter och funk-
tioner som goda modersinstinkter och lätta födslar. Raserna är också en vik-
tig del i vårt kulturarv och är de som hjälpt oss forma landskapet. Varje ras 
har en unik kombination gener som är omöjlig att återskapa. Vem vet om vi 
i framtiden kan komma att behöva dessa? I flera fall är också den ursprung-
liga vildformen utdöd och det blir då omöjligt att gå tillbaka och söka efter 
förlorade gener. 

Lantrasföreningar 
(www.alternativ.nu/lantrasforum) 
Under 1980-90 talet har föreningar som arbetar med att skydda och bevara 
de sista spillrorna av oförädlade djur som finns kvar i Sverige bildats. Tidi-
gare rasföreningar har nästan alla haft andra mål än enbart bevarande, ex-
empelvis med sport-, utställnings- eller produktionsinriktning. De allra fles-
ta lantrasdjuren finns hos privatpersoner som oftast är småbrukare eller 
självhushållare. En liten del finns i djurparker och andra visningsanlägg-
ningar.  
 
De lantrasbevarande föreningarna arbetar med genbanker och 1995 bildades 
en samarbetsgrupp, Lantrasforum (www.alternativ.nu/lantrasforum). Grup-
pen är öppen för alla föreningar som ställer upp på den gemensamma mål-
sättningen: att bevara en oförädlad ras utan ensidiga mål. 
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Genbanker 
En genbank är den mest ursprungliga och oförädlade delen av en ras som 
hålls i en sluten stambok. Enligt olika experter på lantrasområdet borde var-
je ras ha en s.k. genbank. I dagsläget är det långt ifrån alla som har det. Djur 
kan mycket väl tas ut från genbanken för att användas i den delen av rasen 
som förädlas mot produktion, eller andra ensidiga mål. Individer kan även 
användas i s.k. korsningavel utanför rasen. Det skall däremot inte komma in 
några djur utifrån i genbanken, undantag är om man skulle upptäcka nya 
ursprungliga besättningar. Om djur skall tas in i genbanken måste särskilt 
beslut tas av ansvarig förenings styrelse i samråd med Jordbruksverket. 
 
Olika lantrasföreningar har lite olika kriterier för sitt genbankssystem, men 
de liknar varandra i mycket. Genbanken är uppbyggd kring några viktiga 
dokument; Genbanksintyget som följer med djuret när det lämnar gården är 
kvittot på att det är rasrent och där står härstamning. Endast genbanksan-
slutna besättningar kan utfärda genbanksintyg.  
 
Genbankskontraktet där man tecknar ett avtal med föreningen och går med 
på att följa gällande regler och avelsplan. När man blivit godkänd kan man 
utfärda genbanksintyg för livdjuren man säljer. Årsrapporten, ser av naturli-
ga skäl lite olika ut för olika djurslag, men här rapporteras födda och döda 
djur in, samt eventuella sjukdomar m.m. (Källa: Svenska Lanthönsklubben, Före-
ningen Allmogegeten m.fl.). 

Föreningen Allmogekon 
(http://home.swipnet.se/allmogekon) 
Har genbanksansvar för raserna Bohuskulla, Ringamålako och Väneko. Fö-
reningen Allmogekon har som målsättning att bevara dessa gamla lantraser 
av nöt som oförädlade levande genbanker med mesta möjliga genvariation 
och utan ensidiga eller speciella avelsmål. 

Väneko 
Vänekon är en rest av den typ av behornad, gamla allmogekor som förr var 
vanlig i södra Sverige. Vänekorna blev funna i en nästan sluten besättning i 
Väne-Ryr på gränsen mellan Bohuslän, Dalsland och Västergötland hos 
Tore Torsson. Vänekon är mycket spännande eftersom man med stor säker-
het kan följa dess ursprung mycket lång tillbaka i tiden. Tores farfar brukade 
gården kring 1800-talets slut. På den tiden fanns bara det vi idag kallar all-
mogekor. När han dog 1918 tog Tores farbror över, han behöll under den tid 
han brukade gården den gamla typen av kor. Endast enstaka SRB-tjurar och 
en SLB-tjur användes och på den tiden var inte heller de speciellt förädlade. 
På tidigt 1940-tal övertog Tore gården och har sedan dess försökt hålla sin 
”ras” ren. Redan på 40-talet ansågs hans kor vara gammalmodiga. Djuren 
har under hela tiden Tore haft dem hållits som dikor och med fribetäckning 
(Källa; Föreningen Allmogekon). 
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Väneko (vä)och Bohuskulla (hö). 

Bohuskulla 
Bohuskullan är en variant av Fjällko som förr fanns på de karga betena i 
norra Bohuslän, bl.a. på Kynnefjäll. Enligt uppgifter från 1993 härstammar 
de sista resterna, från två ganska hårt inavlade besättningar som bytte tjurar 
med varandra under ca femtio år. Sedan 1980 har den sista resten inavlats, 
men det har också korsats in fjällrastjurar. Fortsättningsvis kommer före-
ningen Allmogekon att betrakta Bohuskullan som en variant eller ”linje” av 
Fjällko och vid behov använda Fjällnära tjurar. Bohuskullan kan räknas som 
mer ursprunglig än Fjällkon, men med mer inblandning av andra raser än 
den Fjällnära kon (som kan betraktas som Fjällkons genbank) (Källa; Före-
ningen Allmogekon). 

Sveriges Rödkulleförening  
(http://www.rodkullan.nu/)  
Föreningens ändamål är att verka för bevarande och utveckling av nötkrea-
tur av svensk rödkullig ras. Föreningens huvudsyfte är att befrämja avelsar-
betet med rasen så att dess existens på lång sikt säkras och att dess genetiska 
produktionsmässiga och exteriöra egenskaper vidmakthålles. Arbetet skall 
ske genom dokumentation av rasens historia, forskning om dess särart och 
produktionsförutsättningar, organisation av avelsarbetet och stamboksfö-
ringen, rådgivning och stöd till djurägare som håller rasen samt information 
om rasen till myndigheter, organisationer, lantbrukare och allmänhet.  
 
Rödkulleföreningen har inget genbankssystem, de har heller inte tagit klart 
ställning till att de vill syssla enbart med bevarande. Förhoppningsvis kom-
mer man i framtiden att välja att behålla den rena svensk/östnorska stammen 
som genbank med strikt bevarandemål. 

Rödkullan 
Rödkullan är en kullig (hornlös) oftast helröd ko av kombinerad mjölk- och 
köttyp. Storleken kan variera mycket, vuxna kor har en storlek mellan 350- 
600 kg. Rödkullan är en rest av den lantras som förr var mycket vanlig i 
Dalarna, i angränsande landskap och ner mot Västkusten. Det första skriftli-
ga omnämnandet är från 1842 om blekröda kulliga kor i Västergötland. 
Rödkullan erkändes som ras 1912 och en avelsförening bildades, då hade 
man ”upptäckt” rasen i Svärdsjö, Falun och Bohuslän ungefär samtidigt. 
Rasen har dock sedan dess mer och mer korsats ut och på 1970-talet fanns 
nästan inga rena rödkullor kvar. 

 13



Är rödkullan en lantras eller inte? 
(www.alternativ.nu/lantrasforum/sida6.html) 
I slutet av 1970-talet vaknade intresset för att bevara våra lantraser. Av de 
förr så vanliga rödkullorna fanns då endast en besättning kvar i Svärdsjö, 
bestående av 23 djur. Det genetiska materialet bedömdes som för litet och 
importer av utländska röda och kulliga raser gjordes. Av dessa importer är 
den östnorska rödkullan mest lik den svenska och den delen som enbart har 
svensk/östnorskt blod måste därför i dag ses som vår mest ursprungliga röd-
kulla - rasens genbank om man så vill kalla den. Rödkullan är nämligen ett 
av de gränsfall som finns, är det en lantras eller inte? Samma sak gäller för 
fjällkon som numer är en förädlad mjölkras, med en grupp av djur som är 
oförädlade och kallas fjällnära kor. Föreningen har dock ännu inte tagit 
ställning till om det ska upprättas en regelrätt genbank, det samma gäller 
med rödkullan av svensk/östnorsk stam. 

Föreningen Svenska Allmogefår 
(http://www.allmogefar.se/) 
Föreningen har genbanksansvar för allmogefåren. Allmogefår är ett sam-
lingsnamn för lantraserna Dala-Pälsfår, Roslagsfår och de som tidigare kal-
lades Skogsfår. Numera delas skogsfåren upp beroende på ursprung, i raser-
na Gestrikefår, Helsingefår, Svärdsjöfår, Värmlandsfår och Åsenfår. Före-
ningen arbetar för att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form. 
 
Jag talade med föreningens ordförande Anita Johansson efter att ha sett 
namnet ”Bohusfår” på föreningens hemsida. Anita berättar att man eventu-
ellt har hittat några ursprungliga får ute på en ö i den Bohusländska skärgår-
den. Detta är under utredning och man skall förmodligen sätta upp några 
testbesättningar där man avlar djuren i några generationer för att se om det 
dyker upp några djur som visar tecken på inkorsning av moderna köttraser. 
Denna potentiella ras är i så fall den enda spillra av lokalt anpassade får i 
länet. Av de erkända raserna är Värmlandsfåret den mest lokala, rasen är 
också den minst hotade av allmogefåren och är ganska vanlig i länet, de 
finns exempelvis på Nordens Ark. 

Svenska Lanthönsklubben 
(http://www.kackel.se/) 
Föreningen bildades 1986 och för genbank över tio gamla svenska hönsra-
ser, fyra ankraser och två gåsraser. De två som mest anknytning till länet är 
Orusthönan och Bohusläns-Dals Svarthöna. 

Orusthöna 
Redan på 1910-talet samlades en flock ihop av små lantrashöns som på den 
tiden ännu var vanliga på ön. De salufördes på 1950-talet som orusthöns, 
men det var först 30 år senare som bevarare fick upp ögonen för deras kultu-
rella och genetiska värde. Färgen är oregelbundet vit och svartspräcklig, så 
att en del fjädrar är svarta med vit topp, andra tvärtom. På en del djur går 
vildfärgen igenom. Det syns mest på tuppar som får gyllene färg i hals och 
sadelfjädrar. Orusthönsen är visserligen spräckliga men annars inte så vari-
abla i färg som de flesta andra lantrashöns. Orusthönan är fortfarande den 
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mest fåtaliga och hotade av dessa raser. Hönorna väger 1-1,5 kg och tuppar 
1,5-2 kg (Källa: Svenska Lanthönsklubben). 
 

 
Orusthöna. 
 
Genbanksansvarig Agneta Skogh berättar att det är skakigt för Orusthönan. 
De senaste året är det flera som slutat som genbank, men hon har lyckats 
placera om hönsen. Det finns drygt 20 genbanker och 280 genbanksdjur, de 
flesta har en tupp och fyra – fem höns. Tupparna är relativt aggressiva mot 
varandra och därför är det svårt att hålla flera.  

Bohuslän-Dals Svarthöna 
Det har talats om en gammal korpsvart hönsstam i gränstrakterna av Bohus-
län-Dal och Norge, uttrycket svarthöns har nämnts. De höns som ligger till 
grund för dagens Bohuslän-Dals svarthöns köptes 1958 från två bröder i 
Bullarebygd. Deras säregna svarta höns hade kommit med modern och fa-
dern från Norge omkring sekelskiftet. Anlaget som karaktäriserar hönsen 
tillåter svart färg att breda ut sig, inte bara på fjädrarna utan också på kam, 
slör, näbb, ben och hud, t.o.m. köttet är mörkfärgat. Precis som på föregåen-
de ras kan i första hand tupparna få genomslag av vildfärger. Vita djur kan 
förekomma. Kam och slör är svarta till rödlila. Hönorna väger 1-1,5 kg och 
tuppar 1,5-2 kg. (Källa: Svenska Lanthönsklubben). 
 

Svarthönor. 
 
Vid samtal med genbanksansvarig Benno Jönnson får jag reda på att rasen 
är på sakta uppgång, det finns drygt 500 djur i genbank och det går ungefär 
3-5 hönor på varje tupp. Idag finns ca 50 genbanksbesättningar, mest  i nor-
ra Bohuslän och Dalsland, vilket är naturligt eftersom rasen är från dessa 
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trakter. Det finns även besättningar i Halland, Skåne och några på Östkus-
ten. Det finns endast ett fåtal norr om Dalälven men Benno jobbar på att få 
ett par besättningar i norrland. Han säger att det är bra med spridning om det 
skulle bli ett sjukdomsutbrott, fågelinfluensan är ju aktuell i dagsläget. Han 
berättar också att ett problem varit att utställningsfolk är intresserade av 
rasen. Ensidig utsällningsavel strider dock mot hela konceptet med lantraser 
och man har stängt av genbanksbesättningar där ägaren ägnat sig åt utställ-
ning. Numera finns en population svarthöns som är uttagen ur genbanken 
och standardiserad som kallas svensk svarthöna, här gäller svartast vinner. 

Andra äldre husdjur som inte räknas som lantraser 

Svensk Ardenner 
(http://www.ardennerforeningen.nu/) 
Ardenner är en arbetshäst som ursprungligen kommer från Ardennerna i 
Belgien. När jordbruket utvecklades och redskapen blev tyngre, behövde 
man också större och starkare hästar. Hästarna har också varit viktiga i krig 
som t.ex. dragdjur till kanoner och dylikt. Rasen har haft stor betydelse i 
länet, framförallt i slättbygden. Några av de största stuterierna låg i Skara-
borg. Det första svenska Ardennerstuteriet var Blombergs vid Kinnekulle 
som importerade sina första ston 1874. Efter andra världskriget gjorde trak-
torn sitt stora intåg i jordbruket och antalet hästar av dragdjurstyp har sedan 
dess minskat drastiskt. 

Västgötaspets 
(www.skv76.se) 
Västgötaspets är troligen en av Sveriges äldsta och mest ursprungliga hund-
ras. Skelett från en liknande spetshund har hittats i länet från vikingatiden. 
Typen av hund har ”alltid” funnits på gårdar i Skaraborg, men rasen erkän-
des inte av Kennelklubben förrän på 1940-talet. Detta var troligen rasens 
räddning eftersom den sakta men säkert var på väg att försvinna. Den har 
nyttjats som nötvallare och gårdshund. Intressant är att rasen Welsh Corgi i 
England har mycket stora likheter med rasen, huruvida Corgin är ursprung 
till Västgöten eller tvärtom är osäkert. Med tanke på att det i Norden finns 
flera gamla spetshundstyper och i England endast denna så är det mest troli-
ga att vikingarna förde med sig sina kortbenta spetsar och att dessa utgjorde 
grunden för en ny ras. Det skall också tilläggas att Corgin haft samma funk-
tion som Västgöten, vallhund. En spännande tanke att denna typ av hund 
kan ha funnits relativt oförändrad i mer än tusen år. 

SLB – svensk låglandsboskap 
Avelsförening för svensk låglandsboskap kallar sig numera ofta för Avels-
förening för svensk Holstein. Den gamla typen av svenskavlad låglandsbo-
skap är på väg att försvinna genom importavel. Några få besättningar av 
relativt ren svensk stam finns fortfarande kvar, men det är svårt att hitta 
tjurmaterial för dessa.  
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SRB – svensk rödbrokig boskap 
(http://www.srb-foreningen.se) 
Rasen har troligen varit vanligt förekommande i mellanbyggden i länet. Fö-
reningens hemsida berättar dock inget om rasens historia utan enbart om 
dagens resultat. En rest av en äldre typ av SRB:n finns, Ringamålakon som 
stambokförs av Föreningen Allmogekon. 

Personliga kontakter 

Hornborgasjöns naturreservat 
(http://www.hornborga.com/) 
Samtal med Jan Fransson på Hornborgakontoret, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Naturvårdsenheten.  
Hornborgasjön håller lantraser i reservatet av flera skäl. Det är för att visa 
besökare lantrasdjur i ett kulturlandskap, för att bevara djuren och för att 
kunna sköta de hävdade markerna. Man tar också allt vinterfoder till djuren i 
reservatet och kringliggande reservat och får på så sätt ett helhetsbevarande; 
djuren, kulturen och naturen. 
 
Hornborgasjön håller ca 50 gutetackor. Man har i dagsläget 18 vuxna kor, 6 
kvigor och 7 kvigkalvar av rasen Väneko. Man har också nyligen skaffat 
Bohuskullor och har idag 2 kor, 1 kviga och 2 kvigkalvar. Bohuskullorna 
skaffades för att hållas i de mer publika delarna eftersom många besökare 
upplever behornade kor som farliga.  
 
Alla tjurkalvar säljs till en bonde i trakten som föder upp bl.a. Vänetjurar 
från flera olika besättningar. Sedan hyr man in ungefär tre tjurar för betäck-
ning och byter alltså varje år. Ur bevarandesynpunkt är detta mycket bra.  

Nordens Ark 
(www.nordensark.se) 
Samtal med Lena Lindén, VD Nordens Ark. 
Nordens Ark är en djurpark i Sotenäs kommun som har en hel avdelning för 
lantraser ”Lantgården”. Jag fick möjlighet till ett kort samtal med parkens 
VD Lena Lindén. Lena berättar att man haft lantraser redan från början. An-
ledningen till att hålla lantraser är att de, precis som de vilda arter man hål-
ler är utrotningshotade. Det är också viktigt att behålla kulturlandskapet 
runtomkring parken levande, djurparken äger hela Åby Säteri så det finns 
mycket som måste betas. Avelsarbetet sker i samarbete med rasföreningarna 
och Lantgårdsförmannen. Man försöker sälja så mycket som möjligt som 
avelsdjur till privatpersoner och är noga med att få seriösa köpare med rätt 
intresse. Nyligen fick man en stor donation som är öronmärkt till lantraser-
na. Pengarna går in i verksamheten och idag finns inga planer på några spe-
ciella åtgärder, men de kommer helt klart att komma lantraserna till nytta. 
Det största problemet med att jobba med lantraser upplever Lena är att det 
hela tiden kommer olika bud. Ena stunden är en ras bevarandevärd, den and-
ra är den en korsningsprodukt. Framförallt har det varit problem med kor 
och man minns när parken för ett antal år sedan tog sig an ett antal individer 
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av rasen Bohuskulla. Dessa individer var mycket inavlade och tjuren var så 
nära släkt med korna att man inte ansågs sig kunna föra ett vettigt avelsarbe-
te, han var dessutom felkonstruerad. När dessutom flera olika ”stora” inom 
lantraser sa att detta bara var annorlunda färgad rödkulla och inte i sig var 
värda att bevara beslöt man tillslut att avliva djuren. Lena säger att en järv är 
i alla fall en järv, oavsett vem man pratar med. 
 
På Lantgården har man för närvarande följande raser: 
Bohusläns-Dals Svarthöna, Fjällko, Gotlandshöna, Gotlandskanin, Got-
landsruss, Gutefår, Jämtget, Lappget, Linderödssvin, Nordsvensk häst, 
Orusthöna, Rödkulla, Svensk blå anka, Värmländskt skogsfår, Ödhumla 
(Norsk lantrasko), Ölandsgås. 

Ronny Olsson 
Ordförande i Svenska Lanthönsklubben, känd lantrasprofil, har själv varit 
med och räddat flera raser av olika djurslag från utrotning. Är självhushål-
lare och håller bara lantraser på den egna gården. 
 
Anteckningar från doktorandkurs på Nordens Ark, oktober 2005. 
Ronny säger att han faktiskt struntar i vilka gener t.ex. Vänekon har, den 
skall fungera på det sätt den gjorde förr. En lantras skall vara bra på mycket, 
men behöver inte vara bäst på något. Ronny är numera gammal i gamet och 
har varit med om de olika stadier ett bevarandearbete går igenom åtskilliga 
gånger av. Han ser generellt processen i tre stadier: 
 

1. Räddningen 
2. Uppförökningen 
3. Mättnaden 

 
Det mest självklara hotet är utrotning. Strategin är att sprida ut djuren på 
många små besättningar, helst ett hondjur och ett handjur på varje ställe till 
att börja med. På detta sätt har man så att säga ”inte alla ägg i samma korg”. 
Man får automatiskt bättre effektiv population och mindre genförluster. 
 
Under uppförökningsperioden är det stora problemet inkorsningar av andra 
raser p.g.a. att djuren hamnar hos okunnigt folk. Strategin mot detta är att 
man startar en genbank och skriver kontrakt med djurhållarna, om man fus-
kar åker man ur genbanken. Krångliga regelverk är ett stort hot mot små 
djurhållare som enligt Ronny är de som är viktigast för bevarandet av icke-
kommersiella raser. Strategin mot detta är att försöka med samarbete mellan 
föreningar sätta press mot myndigheterna om anpassning av regler för små-
skalig djurhållning. 
 
Ronny anser att artificiell inseminering och embryotranfusion strider mot 
själva lantrasbegreppet. Han kan sträcka sig till att det är värdefullt om det 
används som en livlina vi en eventuell katastrof. Han framhåller Hallanders 
(som kommer från bevarande biologin i allmänhet) tre grundregler om 
många handjur, lång generationstid och stenkoll på härstamningen. 
 
Det tredje stadiet, mättnad, innebär när populationen når det antal som det 
finns avsättning för i landet. Nu kommer uppfödare att få svårare att sälja 
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sina djur och en massa konflikter uppstår. Nu blir ett hot krav på förändrade 
avelsmål. Eftersom man inte får avsättning för djuren längre finns risken att 
föreningens mål ändras från bevarande till hur skall vi göra rasen populära-
re. Rasen kan då få mål som inriktas på standardutseende för att kunna delta 
i utställningar eller ökad äggproduktion, köttproduktion, inriktning mot rid-
sport eller trav osv. Det är tyvärr tillgång och efterfrågan som styr i viss 
mån. 
 
Mutro-stödet till lantbruket skjuter denna mättnadspunkt framför sig något 
(vilket är bra ur genetisk synvinkel). Ronny anser i övrigt att lantraserna 
finns kvar trots myndigheterna, inte tack vare. Hans utopi är att en avelsplan 
görs upp mellan varje förening och Jordbruksverket och att Jordbruksverket 
ser till att den verkligen följs. Han anser inte att detta fungerar idag. 

Samtal med Krister Kortebäck 
Orförande i föreningen Allmogekon, även han en känd lantrasprofil som 
varit med vid räddningen av flera lantraser.  
 
Krister är mest engagerad i korna, men har även varit med och räddat bl.a. 
Bohusläns-Dals Svarthöna. Han berättar på en fråga om Bohuskullan att det 
är en krånglig historia. Han riktar ganska skarp kritik mot Nordens Ark, 
även om han säger att det blivit bättre. Det har varit problem med att man 
sålt ägg, något som gör att köparen inte kan bli godkänd som genbank om 
den kläcker fram kycklingarna. Han tror att problemen mest beror på att det 
är mycket omsättning på personal och att personalen inte får rätt utbildning. 
Han tycker att det vore bättre om Nordens Ark och andra offentliga parker 
fungerade enbart som ett ”fönster”, där man visar och utbildar. Alltså att de 
inte sålde djur utan hänvisade till annan genbank. Hans erfarenhet är att 
djurparker har mer problem som genbanker än vad privatpersoner har.  

Hur stor är en långsiktigt hållbar population? 
Enligt Frankel och Soulés välkända studie behövs, rent teoretiskt sett en 
effektiv population på 50 för kortsiktigt bevarande för att inte inaveln skall 
bli för stor. På längre sikt behövs en effektiv population på minst 500 för att 
inte genetiskt drift skall påverka för mycket (Frankel & Soulé 1981). 
 
En senare simulering gjord av forskare inom bevarandebiologi föreslår att 
man, för vilda populationer, kan behöva skydda eller återskapa habitat som 
rymmer så många som 7000 vuxna individer. Studien har behandlat rygg-
radsdjur (Reed m.fl. 2003) 
 
Det är alltså ingen lätt fråga att besvara, men man kan i alla fall säga att det 
är väldigt få raser som idag har tillräckligt antal individer för att långsiktigt 
säkerställa ett bevarande. Vissa raser är akut utrotningshotade för att de är 
alltför få och lätt kan slås ut även vid t.ex. ett mindre sjukdomsutbrott, detta 
gäller framförallt lantraserna. Ur andra raser försvinner unika genkombina-
tioner och alleler i en rasande hastighet för att man använder för få handjur, 
eller för att man korsar in andra raser. 
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Förslaget till nationellt program för förvaltning av husdjursgenetiska re-
surser 
Förslaget rapporterades 2003 och är en bra start för ett färdigt program som 
kan jämföras med POM. Innehållet i förslaget är rikt och här finns mängder 
av information om svensk husdjurskötsel, avelsarbete, produktion, olika 
myndigheter och organisationer och genetiska resurser. Förutom själva för-
slaget på arbetssätt finns ett förslag på ändring av lagstiftningen kring djur-
avel. Förslaget innebär att långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resur-
ser, måste tas hänsyn till av avelsorganisationer. 

Miljöstödet för utrotningshotade djurraser i Västra Götaland 
Miljöstödet för utrotningshotade raser, heter nuförtiden Lmutro, betalas ut 
till en rad inhemska husdjursraser för att kompensera lägre produktion. Vis-
sa av dessa raser är produktionsdjur, andra rena ”lantraser”. Ett exempel på 
ett produktionsdjur är svensk lantrasget. Den härstammar från allmogeget-
terna, men har utvecklats mot specialiserat mjölkdjur. Man kan också få 
stöd för att hålla Jämtget och Göingeget som också går att mjölka, men är 
mindre förädlade och avelsarbetet är inriktat på bevarande. I länet finns 4,5 
% av de lantrasgetter som har stöd, inga allmogegetter med stöd finns i lä-
net. Västra Götaland är inte något stort getlän. 
 
Nästan lika många Bohuskullor som finns i genbanken har också fått stöd 
(Bilaga 1 och 2). Siffrorna är dock lite osäkra eftersom det går att ta ut stöd 
för kastrerade individer, medan dessa inte registreras i genbanken. Antalet 
djur som fått stöd har dock fluktuerat ganska mycket samtidigt som popula-
tionen inte ökat som den borde om alla individer som fötts gått i avel. Detta 
stämmer ganska väl överens med de muntliga kontakter jag haft. Bohuskul-
lan har varit ifrågasatt som ras och vid flera tillfällen har djurhållare gjort 
sig av med sina Bohuskullor. Vissa har föreningen lyckats omplacera, andra 
har slaktats. Cirka 70 % av Bohuskullorna som får stöd finns i Västra Göta-
land. Omkring 47 % av Vänekorna och ungefär 12 % av Rödkullorna som 
får stöd finns i länet. 

Kulturväxter 

Kort historia 
För mer än 10 000 år sedan började människan medvetet odla och förädla 
växter. Det var i området mellan floderna Eufrat och Tigris och man odlade 
enkornsvete, emmervete och korn. Råg och havre följde med som ogräs i 
åkrarna men selekterades på samma sätt mot större kornstorlek eftersom de 
gick genom samma hantering. Växter som tidigare blivit insamlade som 
vilda anpassades successivt till våra behov. På andra platser i världen sked-
de samma utveckling, för ca 8000 år sedan började potatis och bönor odlas i 
Sydamerika och i Nordamerika odlades majs. För ca 5000 år sedan kultive-
rades ris och kål i Asien. Även i vårt land har vi en lång tid odlat växter på 
åker och i trädgårdar. Mängder av arter har anpassats till vårt klimat och 
blivit egna sorter. Denna mångfald är viktig att bevara, för nutida och fram-
tida bruk, av kulturhistoriska skäl och inte minst för att mångfalden dessa 
kulturväxter erbjuder är vacker och smakrik! 
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Arbetet med äldre kulturväxter 
Organisationen kring äldre kulturväxter ser av naturliga skäl inte likadan ut 
som hos lantraser. Exempelvis så har den Nordiska Genbanken funnits se-
dan 1979 och där kan man spara material på ett helt annat sätt än som idag 
är möjligt med djur. Växtförädling är och har länge varit mycket mer regle-
rat än djuravel, vilket får sina konsekvenser i att odlarna själva bestämmer 
mycket lite över förädlingen. Programmet för odlad mångfald är i full gång, 
medan det bara är i startgroparna för husdjuren. Det kan också nämnas att 
benämningen kulturväxter innehåller en otrolig mängd vitt skiljda typer av 
växter, med många olika användningsområden. Några exempel är träd-
gårdsväxter (grönsaker), spannmål och andra jorbruksgrödor som vallväxter, 
kryddväxter, trädgårdsblommor o.s.v. Detta kanske också är orsaken till att 
det inte finns lika utbrett lokalt arbete för olika växtsorter, utan mer för 
grupper av växter, här nedan är några exempel på aktörer. 

Sesam 
(www.foreningensesam.se) 
Sesam är en intresseförening som jobbar med fröförökning av sorter som 
försvinner från frölistorna. Föreningen odlar varje år ett antal gamla svenska 
köksträdgårdsväxter och åkerväxter  Bevarandeverksamheten är främst in-
riktad på gamla nordiska lokalsorter. 

Sveriges Pomologiska Sällskap 
(www.svepom.com) 
Sveriges Pomologiska Sällskap har som syfte att värna om mångfalden av 
svenska bär- och fruktsorter och att hjälpa till att utveckla odlingen och an-
vändningen av frukt och bär i Sverige. Arbetet ska ske genom bland annat 
information och utbildning, inventering av gamla trädgårdar och bevarande 
av äldre frukt- och bärsorter. Föreningen är engagerad i POM och har även 
utarbetat ett eget inventeringsmaterial. Föreningen har även varit initiativta-
gare när det gäller att ta fram landskapsäpplen. Bohusläns landskapsäpple är 
”Veseäpplet”, Västergötlands är ”Kavlås” och Dalslands heter ”Oranie”. 
Äpplena har oftast valts för att de har lång tradition i trakten och en presen-
tation av alla sorterna är på gång. 

Runåbergs fröer 
(www.runabergsfroer.se) 
Runåbergs är en fröfirma som har sin verksamhet i Spekeröd i Bohuslän. 
Specialiteten är att tillhandahålla sorter för nordiskt klimat och ekologisk 
odling. Man har nästan uteslutande s.k. normalt pollinerande sorter. Många 
av sorterna har lång tradition i Sverige och företaget ser sig som en del av 
bevarandet av kulturväxternas mångfald. Runåbergs har en mycket vacker 
frökatalog som nästan är som en lärobok om olika grönsakssorter. 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen har varje år sedan 2003 delat ut den s.k. ”guldärtan”, ett pris 
som gått till människor eller företag som arbetar för mångfalden inom od-
ling av kulturväxter. 
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2005 års Guldärta gick till Hanna Biljer från Broddetorp  
År 1941 fick Hanna diplom av Hushållningssällskapet för sina bruna bönor.  
På Hushållningssällskapets Jordbrukardag den 7 juli var det dags igen!  
Då fick Hanna Biljer utmärkelsen Guldärtan för sina odlingsinsatser.  
Sedan början av det förra seklet har den strimmiga bruna bönan,  
farmorsärten, stensärten och bondbönan från Bolum odlats i jorden  
vid Heljesgården. Här växer dagliljor, tigerliljor och höstflox och  
borstnejlikorna från farmors tid. Förutom detta odlar Hanna även  
150 olika potatissorter. Med sitt idoga arbete och sin lust inför odlande bi-
drar Hanna till att ge en konkret innebör åt begreppet biologisk mångfald.  
 
Tidigare pristagare är: 
2004 Barbro Östlund 
2003 Barbro och Jonny Andreasson på Runåbergs fröer 

Resultat från fröuppropet 
Fröuppropet pågick under 2002 och 2003 och innebar att POM gick ut med 
just ett ”upprop” till allmänheten om att skicka in gamla fröer som skulle 
kunna vara intressanta. De flesta insända fröerna kom från trädgårdsärtor, 
gråärtor och bönor. Många av dem har hållits i odling under flera generatio-
ner inom samma familj. Allt material finns numera på Nordisk Genbank där 
man undersöker livsduglighet och förökar upp dem. Kanske finns någon sort 
som förmodats vara försvunnen. Förutom fröer har man fått in en mängd 
gamla fröpåsar och historier om gamla växter. Några av dessa är publicera-
de i en nyutgiven bok ”Vi odlade till husbehov” av Lena Nygårds (2005). 
Tabell 1 visar vad fröuppropet gav i Västra Götaland. 
 

 
Bondbönor 



Tabell 1. Resultatet från fröuppropet i Västra Götalands län. 
 
Dalsland   
Nybyggerud  märgärt Pisum sativum 
Mellerud  märgärt  Pisum sativum  
Mors klätt  purpurklätt  Lychnis coronaria 
Västergötland   
Broddetorp  bondböna  Vicia faba  
Horshult  bondböna  Vicia faba  
Lille Bruse bondböna  Vicia faba  
Älgaråsen  bondböna  Vicia faba  
Hannas strimmiga brun böna  Phaseolus vulgaris 
Bodatorp  schalottenlök  Allium cepa  
Finland svedjerova  Brassica rapa  
Selandia  tomat  Solanum lycopersicum 
Farfar  ärt  Pisum sativum 
Baltikum  foderärt (gråärt)  Pisum sativum  
Gammelsvenskbyn  foderärt (blåärt)  Pisum sativum  
Stina  märgärt  Pisum sativum  
Beda  spritärt  Pisum sativum  
Bolum  spritärt (stenärt)  Pisum sativum  
Farmor  spitärt  Pisum sativum  
Bohuslän   
Kärra bondböna Vicia faba 
Kärra foderärt (gråärt) Pisum sativum 
 

Information från Jorbruksverket 
(www.sjv.se) 

Utsäde 
Utsädeslagstiftningen omfattar utsäde (fröer) och utsädespotatis av växtarter 
som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen, såväl i den yrkesmäs-
siga produktionen som inom fritidsodlingen. Detta innebär att utsäde av 
lantbruks-, köks-, prydnads- och fruktväxter omfattas.  
Lagstiftningen handlar om saluföring och produktion av utsäde - vad som 
får saluföras (vilket inkluderar överlåtelse, lagerhållning och utbjudande till 
försäljning), vilken kvalitet utsädet måste ha samt hur märkning och för-
packning ska ske. Lagstiftningen innehåller även bestämmelser om godkän-
nande av sorter av lantbruks- och köksväxter. Information om annat förök-
ningsmaterial (sticklingar, småplantor etc.) finns på Växtinspektionens sidor 
på webbplatsen. Där finns också mer information om skadegörare på utsä-
despotatis. Det finns ett produktionsstöd för utsädesproduktion av vissa ar-
ter, vilket beskrivs i en vägledning som Jordbruksverket har givit ut. 

Växtinspektionen  
Växtinspektionen på Jordbruksverket är Sveriges växtskyddsmyndighet, 
som ansvarar för den officiella kontrollen av att nationella och internationel-
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la regler för handeln med växter efterlevs. Sverige har ett nära samarbete 
med EUs övriga medlemsstater, eftersom EU har en gemensam växtskydds-
lagstiftning. 
 
De gemensamma direktiven eller besluten införlivas successivt i respektive 
lands lagstiftning. Avsikten är att underlätta handeln inom den inre markna-
den samt att harmonisera reglerna för import till EU. Tillsammans verkar 
EU också inom den Internationella växtskyddskonventionen, IPPC (Interna-
tional Plant Protection Convention). Växtinspektionens uppgift är att för-
hindra spridning av allvarliga växtskadegörare i enlighet med den interna-
tionella växtskyddskonventionen IPPC. Syftet är att skydda den yrkesmässi-
ga växtproduktionen från ekonomiska förluster eller direkta eller indirekta 
skador på den omgivande miljön. Växtinspektionen ska medverka till att 
EUs kvalitetsnormer för färska frukter och grönsaker är uppfyllda på den 
svenska marknaden och granska handeln med utrotningshotade växter och 
insekter i enlighet med Cites-konventionen. 

Vänersborgs Museum - Frösamlingen 
I Vänersborg finns fröer från svenska kulturväxter inneslutna i nära 700 
glaskapslar och minner om 1880-talets försök att marknadsföra svenska 
fröer för export till södra Europa. 

Personliga kontakter 

Eva Dahlberg på Jordbruksverket 
Eftersom jag inte kunnat hitta några källor när det gäller hur mycket mång-
fald bland kulturväxter som försvinner ringde jag upp Eva på Jordbruksver-
ket för att få reda på mer om sortlistor. 
 
Eva berättar att den första lagstiftningen om växtodling kom redan på 1920-
talet, men på 1950-talet blev det definitivt bestämt att sorten måste vara 
godkänd och finnas med på sortlistan för att få säljas som utsäde. Inom EU 
har vi en gemensam sortlista, där alla medlemsländers godkända sorter finns 
med. Det är dessa som får säljas och odlas kommersiellt i EU. Sverige har 
en egen sortlista, de sorter som finns med där är provodlade i Sverige och 
garanteras t.ex. överleva svenska vintrar. Det finns även andra sorter som är 
prövade av t.ex. hushållningssällskapet. De finns med på EU-listan och får 
säljas i Sverige, men kommer inte med på den svenska listan. 
 
På frågan om vi förlorar genetiskt material inom växtodling svarar Eva nej, 
men att det är svårt att mäta. Många sorter som tagits ur odling sparas i den 
Nordiska Genbanken som tillkom på slutet av 1970-talet. Eva anser att till-
gången till sorter snarare är större nu än någonsin.  
 
Det är nästan bara inom kategorin köksväxter som det finns F1 sorter, men 
där är också nästan alla på listan sådana. När det gäller patenterade växter så 
förekommer det inte inom EU. Här har vi istället något som heter växtföräd-
larrätt som innebär att man inte kan stjäla en framförädlad sort och sälja som 
sin egen. Växtförädlingsrätten gäller i 20 år och innebär att man får en ro-
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yalty när bonden säljer skörden och om någon t.ex. tar eget utsäde eller vill 
förädla vidare på sorten. Med genförädlade växter är det genkomplexet man 
tar patent på. I USA däremot kan man ta patent på en sort. 
 
Skillnaden mellan hybrider (med beteckningen F1) och öppenpollinerade 
sorter är att frö från en hybridsort blir till plantor med exakt samma genupp-
sättning och därmed vet man vad man får. Plantorna blir likadana och t.ex. 
melonerna blir med säkerhet välsmakande förutsatt att de odlas enligt anvis-
ningarna. Däremot kan man inte ta egna frön från sina hybridmeloner och 
odla vidare för då klyver de ut i alla möjliga och omöjliga kombinationer. 
Resultatet blir till 99 % sämre än ursprungsmelonen. Hybridsorter har dess-
utom ofta bättre motståndskraft mot sjukdomar. Många hybrider som säljs i 
Sverige är anpassade till en kort säsong och hinner mogna innan sommar-
värmen tagit slut. 

Agneta Börjesson Jordbruksverket, engagerad i POM 
Jag frågade Agneta varför det inte finns något klonarkiv i Västra Götaland 
(ett klonarkiv är exempelvis en botanisk trädgård som håller sorter som för-
ökas vegetativt, äppelträd är ett exempel). Hon svarar att det var ett arkiv på 
gång, men av någon anledning lades projektet ned. De sorter som finns be-
varade från länet finns framförallt på Brunstorp i Husqvarna 
(www.jonkoping.net/turism/alla/objekt133.asp) och på Munkagårdsgymnasiet i 
Varberg (http://tor.ngb.se/se/Material/Clonal.php?cou=SWE). 

Är F1 sorter en del av biologisk mångfald? 
Agneta tycker att om man skall hårddra så bör F1 sorter höra till biologisk 
mångfald. I en F1 sort är den genetiska variationen större än i föräldragene-
rationen. De skulle eventuellt kunna vara intressanta som fröer, eftersom 
man får maximalt bevarande av alleler på hälften så mycket frö. Det är dock 
inte aktuellt om man vill bevara sorter som ju är unika allelkombinationer. 
Inom POM behandlas inte F1 sorter alls på frösidan. Däremot är ju många 
av de sorter som förökas vegetativt egentligen en korsning mellan två olika 
sorter d.v.s. en F1 sort, men det brukar man inte kalla dem. 

Är det förbjudet att odla oregistrerade sorter? 
Jag har fått olika signaler från olika personer, därför frågar jag Agneta om 
det är tillåtet att odla och sälja grönsaker som inte finns med på sortlistan. 
Agneta säger att odla grönsaker finns det ingen reglering för, inte heller för 
att sälja dem. Det är utsädet (fröna) som är problemet. I Sverige och EU 
finns bestämmelser om saluföring av utsäde. Lagstiftningen är till för att den 
som köper utsädet skall ha vissa garantier på kvalitén och resultatet av såd-
den (vilket är ett måste i storskalig odling). För tillfället har Sverige ett un-
dantag från denna lagstiftning som säger att man får sälja grönsaksfröer som 
inte finns med på listan i småpåsar bara man anmäler sorten till Statens ut-
sädeskontroll. Regeln kommer dock att försvinna om vi får nya EU direktiv. 
När dessa kommer så kommer aktiva inom POM att delta i implementering-
en för det skall bli så vettigt som möjligt. 
 
Personligen tycker Agneta att man krånglar till det kring bevarandesorter, 
men det finns länder i Europa som är väldigt rädda för att släppa det minsta 
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på restrektionerna. Hon kan inte se hur äldre sorter/arvesorter någonsin skul-
le kunna utgöra ett hot eftersom de aldrig kommer att få stor ekonomisk 
betydelse. 

Telefondiskussion med Tua Wigfors 
– lokal odlare av ekologiska grönsaker i Vesene. 
Tua odlar ekologiskt och är ansluten till KRAV. När man odlar ekologiskt 
finns det regler för utsädet, vissa sorter måste vara ekologiskt utsäde andra 
inte, detta beror ofta på tillgången till ekologiskt utsäde. Listan fungerar så 
att om man odlar morot av de sorter som står listade måste man använda 
ekologiskt utsäde eftersom tillgång till det finns. Odlar man en annan sort så 
behöver man alltså inte ha ekologiskt utsäde. Detta är bra om man t.ex. vill 
odla en gammal sort som är för ovanlig för att den skall komma upp på lis-
tan och erbjudas som ekologiskt utsäde. Men det finns problem, på vissa 
arter t.ex. kålrabbi finns ingen sort listad. Då innebär det att alla sorter måste 
vara ekologiskt utsäde. Tua har skrivit och begärt att få dispens för några 
sorter, men det har blivit tvärt nej från Jordbruksverket. Det är väldigt svårt 
att förstå dessa regler eftersom verket har flera program för att gynna små-
skalighet, ekologisk odling och biologisk mångfald. Tua säger att i Tyskland 
har man löst detta genom att ha en bevarandelista med sorter, dessa skall 
alltså vara undantagna från övriga regler och fria att odla. Det kommer hel-
ler aldrig att bli frågan om någon storskalig odling av gamla sorter eftersom 
de har de egenskaper de har, d.v.s. de är inte standardiserade. Äldre sorter 
mognar t.ex. inte samtidigt, vilket skulle vara ytterst besvärligt i storskalig 
odling, men som passar alldeles utmärkt i småskalig odling med gårdsbutik 
eller torghandel. 

 

Diskussion 
Det finns många organisationer och myndigheter som är engagerade i arbe-
tet med att bevara husdjursgenetiska resurser, men i slutänden fungerar det 
inte om det inte finns människor som av en eller annan anledning är beredd 
att hålla de inhemska raserna. Svårast är det med de lantraserna, eftersom de 
inte kan hävda sig i kommersiell produktion. Man får alltså förlita sig på 
idealister, självhushållare och eventuellt naturvårdare. Ett stort problem för 
dessa är att regelverken kring djurhållning är mycket komplicerade. Djur-
hållarna tvingas också anpassa sig till och betala för storskaligheten i resten 
av jordbruket. Exempelvis så är det troligt att smittsamma sjukdomar upp-
står och sprids snabbare vid hög djurtäthet och intensiv import och export. 
Reglerna som följer av detta måste även småskaliga djurhållare rätta sig 
efter, med allt vad det innebär av transportdokument, sjukdomsbekämp-
ningsprogram m.m. Smittskyddsreglerna som innebär utslaktning av hela 
besättningen vid sjukdomsutbrott är ett stort hot mot hotade husdjursraser. 
Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en katastrofplan gällande ho-
tade raser, men den är i skrivandets stund inte klar. 
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Miljömålet gäller inhemska husdjursraser. Jordbruksverket har på uppdrag 
av regeringen börjat ta fram en lista över de arter och raser som skall ingå i 
detta mål. I förslaget finns lantbrukets djur, men även andra nyttodjur såsom 
hund och katt. Några är utrotningshotade lantraser och andra är produktions- 
eller sportraser (Jordbruksverket 2002:1). 
 
Arbetet med inhemska husdjursraser går mycket långsamt. Det finns inte 
något färdigt program, såsom det finns för kulturväxter (POM). Trots att det 
är mer komplicerat och dyrare att bevara husdjur än kulturväxter (som man 
kan frysa ned och spara i genbank) så är budgeten för kulturväxterna mycket 
större. Ett exempel är att allt stöd till husdjursgenetiska resurser mellan 
2000-2006 är 16 miljoner kr vilket är samma summa som bruna bönor på 
Gotland har, alltså bara en ytterst liten del av växtsidan (Källa Jordbruks-
verket). 
 
När det gäller kulturväxter har det varit svårt att få fram några regelrätta 
siffror på förluster av sorter. Det man vet är dock att många extremt lokala 
sorter av hushållsväxter försvunnit till förmån för högförädlade, utländska 
sorter. POM har dock i sina upprop gett tillbaka en del av dessa, som man 
trott för alltid försvunna sorterna. Växter går det att spara som frö i genbank 
vilket gör att man kan spara det mesta man hittar utan alltför stora kostna-
der. Det finns också en hel del s.k. klonarkiv för exempelvis äppelsorter och 
vegetativt förökande sorter, men inget sådant arkiv finns i Västra Götalands 
län. 
 
Det är inte helt lätt att visa att lantbruket utarmas på biologisk mångfald 
vilket Naturskyddsföreningen påstår. Troligen har vi i Sverige aldrig haft en 
så stor tillgång på olika sorter att välja på som vi har i dag. Men förr utveck-
lade varje bygd och kanske t.o.m. varje gård en egen sort av alla de olika 
grödor man odlade. Detta eftersom man i stor utsträckning tog sitt eget frö. 
Man tog naturligtvis från de bästa plantorna och det var ju de som växte bäst 
på just den platsen. Då hade man kanske enbart tillgång till dessa egna sor-
ter och möjligtvis grannarnas. Nu är hela världen granne och mängder av 
dessa lokala sorter försvinner. Den enskilde har möjligen tillgång till mer 
biologisk mångfald, men troligt är att antalet sorter totalt är betydligt färre 
nu än det varit, lite beroende på hur noggrant man definierar en sort. 
 
En indikation på att mångfalden trots allt minskar är att det enligt Karin 
Svensson examensarbete (2004) om ärtor och bönor marknadsfördes 149 
sorter av trädgårdsbönor och 211 sorter trädgårdsärt mellan 1850-1970. I 
sortlistan för 2005 finns inga trädgårdsbönor (bara foderbönor, en sort) och 
fyra ärtor. Bönor har tydligen ingen kommersiell funktion längre i Sverige, 
förutom som foder. Hos fröförsäljare finns det dock fortfarande bönfrön att 
köpa. 
 
Diskussionen kring F1 sorter och biologisk mångfald ger inga självklara 
svar. Vad är det som gör att en äppelsort (som också egentligen är en ”F1” 
sort) som kanske uppkommit av en slump, har mer existensberättigande än 
en gurkhybrid som med stora tekniska insatser tagits fram för att fungera att 
odla på friland i vårt klimat? Som sagt, inga lätta frågor. 
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Bilaga 1 Data från lantrasföreningar och föreningar 
för andra gamla husdjursraser på antal djur i Sverige 

Allmogekor 
Siffrorna avser genomsnittligt antal i genbank. 
Bohuskulla Handjur Hondjur Besättningar Effektiv population Inavelsökning 
År 1994 3 11 4 9,4 5,3% 
År 1995 - - - - - 
År 1996 5 8 - 12,3 4,1% 
År 1997 4 9 4 11,1 4,5% 
År 1998 0 10 4 0,0 - 
År 1999 2 15 6 7,1 7,1% 
År 2000 1 16 8 3,8 13,3% 
År 2001 3 17 9 10,2 4,9% 
År 2002 3 18 9 10,3 4,9% 
År 2003 3 18 9 10,3 4,9% 
År 2004 7 20 10 20,7 2,4% 
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Siffrorna avser genomsnittligt antal i genbank. 
Väneko Handjur Hondjur Besättningar Effektiv population Inavelsökning 
År 1994 18 46 13 51,8 1,0% 
År 1995 - - - - - 
År 1996 38 71 - 99,0 0,5% 
År 1997 36 81 25 99,7 0,5% 
År 1998 45 98 26 123,4 0,4% 
År 1999 42 106 29 120,3 0,4% 
År 2000 41 115 30 120,9 0,4% 
År 2001 43 126 28 128,2 0,4% 
År 2002 37 143 30 117,6 0,4% 
År 2003 37 143 30 117,6 0,4% 
År 2004 40 160 36 128,0 0,4% 
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Väneko
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Siffrorna avser genomsnittligt antal i genbank. 
Ringamåla Handjur Hondjur Besättningar Effektiv population Inavelsökning 
År 1994 9 28 3 27,2 1,8% 
År 1995 - - - - - 
År 1996 14 42 - 42,0 1,2% 
År 1997 29 57 9 76,9 0,6% 
År 1998 36 71 11 95,6 0,5% 
År 1999 40 64 12 98,5 0,5% 
År 2000 27 67 13 77,0 0,6% 
År 2001 28 64 12 77,9 0,6% 
År 2002 36 71 15 95,6 0,5% 
År 2003 36 71 15 95,6 0,5% 
År 2004 20 65 16 61,2 0,8% 
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Höns 
Siffrorna avser genomsnittligt antal i genbank. 
Ras 2000 2001 2002 2003 2004 
Bohuslän-Dals svarthöna 358 489 408 490 520 
Orusthöna 231 279 250 280 281 
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Ardenner 
Källa: Svenska Ardennerföreningen 
År 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 
Hingstar i avel 1315 995 1162 537 343 91 73 86 63 
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Västgötaspets 
Källa: Svenska Kennelklubben och Västgötaspetsföreningen 
 
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hanar i avel 33 32 31 31 34 34 41
Tikar i avel 40 34 44 44 44 50 49
Antal valpar registrerade 185 133 201 212 171 225 243
Effektiv population 72,3 65,9 72,7 72,7 76,7 81,0 89,3
Vallanlagstestade 61 36
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Bilaga 2 Miljöstöd för hotade husdjursraser 
Beviljade miljöstöd. Källa: Jordbruksverket 

Hela Sverige 
 
Ras 1995* 1996 1997 1998 1999 2000 2001** 2002 2003 2004 
Rödkulla 361 326 423 465 518 543 751 960 1194 1206 
Fjällko 1523 1531 1866 2100 2092 1959 2078 2610 2767 2942 
Lantrasget 1872 1421 1566 1499 1564 1172 1110 1424 1431 1464 
Gutefår 2427 2372 2603 2874 3067 2860 2444 3195 3511 3952 
Ryafår 1048 1118 1216 1310 1293 1134 827 1036 1145 1255 
Svenskt finullsfår         1518 1523 1071 1664 2092 2797 
Skogsfår 381 205 220 261 306 382 486 658 946 1206 
Väneko 68 51 59 71 76 73 102 140 155 155 
Bohuskulla 20 3 12 9 10 14 9 14 19 23 
Ringamålako 27 25 30 44 47 46 51 64 70 73 
Göingeget 14 11 13 14 18 19 7 7 13 23 
Jämtget 42 42 38 41 55 30 23 31 33 32 
Dala Pälsfår 57 55 63 67 93 20 18 40 74 90 
* 1995 anger endast vilka djur som är sökt för, övriga år är beviljade. 
** 2001 bytte miljöstödet form till Lmutro. 
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Miljöstöd hela landet, fåtaligare raser
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Västra Götaland 
 
Ras 2001 2002 2003 2004
Rödkulla 89 121 133 157
Fjällko 126 228 222 243
Väneko 49 65 73 74
Bohuskulla 7 9 14 16
Lantrasget 48 55 76 71
Gutefår 160 243 291 299
Ryafår 99 129 132 113
Svenskt finullsfår 248 321 350 463
Skogsfår 132 118 160 181
Linderödssvin 9 12 16 25
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