
I ”genbanksägget” symboliserar 
gulan rasens genbank. I vitan kan 
delar av rasen utvecklas åt olika 
håll och utanför skalet kan 
korsningsavel ske, utan att detta 
äventyrar bevarandearbetet. 

     Syfte och regler för Lantrasforum 
 
Syfte 
 
Lantrasforum är en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska 
lantraser. Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta 
varandra. Lantrasforum söker lösningar och lägger gemensamma förslag som kan gynna bevarandet av 
lantraser, nu och i framtiden. Samarbetet vilar på den gemensamma värdegrunden att hela eller delar 
av svenska lantraser bevaras i första hand genom att hålla levande djur i genbanker eller likvärdigt. 
Lantrasforum ska vara en naturlig samarbetspartner för myndigheter i frågor som berör svenska 
lantraser och deras uppfödare.  
 
Med ”genbanker eller likvärdigt” åsyftas slutna system, där 
ingen öppen/kontinuerlig inkorsning tillåts. För övrigt gäller 
principen att genetiskt material kan gå från genbanken och ut - 
men inte tvärtom. Det illustreras på ett utmärkt sätt av det s.k. 
”genbanksägget”.  
 
Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda. 
Ensidig selektion mot specialiserade produktionsmål eller 
standardiserat utseende motverkar målsättningen att bevara 
mångfalden inom lantraserna och ska därför inte tillåtas. 
Variation måste ses som något positivt - inte negativt.  
Antalsmässigt gäller det att i första hand undvika ett akut 
utrotningshot samt att sträva efter en avelspopulation  
med lämplig fördelning mellan handjur och hondjur.   
 
Medlemskap 
 
Alla föreningar, vars målsättning är att på ovanstående sätt bevara hela eller delar av svenska lantraser, 
kan bli medlemmar i samarbetsgruppen Lantrasforum.  
 
Ny förening ska godkännas av samarbetsgruppen. För att en ny förening ska kunna godkännas, måste 
den ha redovisad verksamhet under minst ett år. Under ansökningstiden är föreningen adjungerad och 
får del av informationen på samma villkor som medlemsföreningarna. Adjungerad förening kallas till 
Lantrasforum, men har inte rösträtt förrän den godkänts.   
       
Forum 
 
Varje år ska gemensamma överläggningar hållas på ett lantrasforum. För att uppnå kontinuitet föreslås 
att mötet arrangeras andra lördagen i september. Enskild medlemsförening kan även vid behov kalla 
till ett lantrasforum annan tid på året.  
 
Frågor som behandlas på forumet ska vara av allmänt lantrasbevarande intresse och inte vara sakfrågor 
för en enskild ras eller frågor som berör andra föreningars inre angelägenheter. Exempel på lämpliga 
frågor är t. ex nya lagförslag och bidragsregler, sjukdomshot, gemensamma aktiviteter, 
marknadsföring m.m. Frågor som inte föranmälts till ordförandeföreningen tas till övriga frågor och 
behandlas i mån av tid. 
 



Styrgrupp och beslut 
 
På det årliga forumet skall alla medlemsföreningar representeras av sin ordförande och/eller av en 
personlig ersättare från resp. förenings styrelse med delegation att ta beslut på forumet. 
En förenings deltagarantal begränsas till 2 personer.  Representanterna ska vara väl insatta i de frågor 
som finns på dagordningen. I beslutsfrågor har varje medlemsförening en (1) röst. För att ett beslut ska 
anses vara taget i Lantrasforums namn gäller demokratiskt beslut med enkel majoritet. Enskilda 
föreningar kan reservera sig i specifika frågor, men har ingen reservation gjorts, förutsätts alla 
solidariskt ställa upp bakom beslutet.  
 
Ordförandeskap 
 
Ordförandeskapet/värdskapet ska cirkulera bland medlemsföreningarna. Lämpligt är att cirkulationen 
sker i alfabetisk ordning. Sittande ordförandeförening tillfrågar och föreslår nästkommande 
ordförandeförening. 
 
Ordförandeförening utser och meddelar en samordnare som ansvarar för att hålla en aktuell mail-
/adresslista till Lantrasforums styrgrupp med ersättare. Samordnaren ska förmedla kontakter inom 
styrgruppen under året, arkivera relevanta dokument samt sammanställa en årsrapport till forumet.  
 
Ordförandeförening ansvarar för att arrangera det årliga forumet, skicka ut kallelse med aktuella 
bilagor som underlag för diskussioner och beslut, leda forumet samt föra protokoll. 
  
Ordförandeförening ansvarar för att viktiga frågor, som väcks under året och som kräver en snabb 
insats på grund av t.ex. kort remisstid, bevakas och åtgärdas genom ett snabbt svar i samarbete mellan 
ordföranden i resp. förening. 
 
Ordförandeföreningen skall också bevaka att skrivelser besvaras av t.ex. en myndighet och att svaret 
distribueras till medlemsföreningarna samt att beslut följs upp och åtgärdas. 
 
Arkiverade dokument (även datafiler) lämnas över till nästkommande samordnare för fortsatt 
arkivering. 
       
Hemsida 
 
En gemensam hemsida, som i första hand länkar till Lantrasforums medlemsföreningar, ska finnas. 
Lantrasforum utser webmaster. Ordförandeföreningen ansvarar för att uppgifterna på hemsidan är 
aktuella. Idag finns den upplagd på www.alternativ.nu/lantrasforum  
 
 
Syfte och regler är antagna av Lantrasforum första gången 20050910,  
Reviderade av Lantrasforum 20080913. 


