Vendelsö 160409

Martin Ragnar, sekreterare
sekreterare@landtsvinet.se

Linderödsgrisens dag firas med start i år den 9 maj – vill ni
vara med?
Bakgrund
Lantraser uppmärksammas alltmer i samhället. Nyfikenheten är stor på dem dels
genom att natur- och kulturförhållanden i en viss region format dem och dels genom att de har varit med under en mycket lång tid. De utgör i sig själva en levande
kultur. Därtill har linderödsgrisen på senare år också uppmärksammats för sina
förstklassiga gastronomiska egenskaper. Det som idag är lantrasen linderödssvin
skapades av de inventerade spillrorna av de gamla skogssvinens sista moderna
släktingar i tidigt 1990-tal. Föreningen Landtsvinet bildades 1992 för att bevara=spara/skydda linderödssvinet som en oförädlad lantras inom en levande genbank samt att verka för en sund och naturlig svinskötsel. Genom åren har linderödsgrisarnas antal växt och idag förvaltar föreningen en genbank med omkring
400–500 avelsdjur. Samtidigt ökar alltså nyfikenheten på linderödsgrisen från
många olika håll.
Linderödsgrisens dag – den 9 maj
Nu tar vi nästa steg i ansträngningarna kring att sprida kunskap om linderödsgrisen. Med start i år instiftar föreningen en årligen återkommande dag då linderödsgrisen ställs i centrum från uppmärksamheten – Linderödsgrisens dag! Den kommer att högtidlighållas årligen den 9 maj. Målet med dagen är alltså att sprida mer
kunskap om linderödsgrisen i synnerhet och om lantraser och en sund och naturlig
svinskötsel i allmänhet. I år infaller den 9 maj på en måndag. Datumet är fast, men
aktiviteter kan äga rum när som helst i anslutning till Linderödsgrisens dag.
Våra visioner
Våra visioner för Linderödsgrisens dag handlar om att alla som vill göra något gör
så och så samlar vi informationen om vad som händer på ett ställe. Så tror vi att vi
maximerar uppmärksamheten och genomslaget för Linderödsgrisens dag. Tänkbara aktiviteter inkluderar
 Friluftsmuséer: Kan uppmärksamma linderödsgrisen särskilt den aktuella
dagen med guidade visningar för skolklasser och allmänhet, skyltning etc.
 Uppfödare: Kan just denna dag bjuda in lokal media för att visa upp sina linderödsgrisar och berätta vad som är speciellt med dem och med lantraser i
allmänhet



Restauranger: Kan just denna dag erbjuda en specialmeny som inkluderar
linderödsgris och berätta om detta särskilt denna dag

Skicka in dina aktiviteter!
Planerar du en aktivitet med anledning av Linderödsgrisens dag? Skriv då ett kort
mail som rymmer följande uppgifter:
 Namnet på din verksamhet
 Orten där aktiviteten går av stapeln
 Aktivitetens innehåll, t.ex. ”visning av linderödssvin”, ”specialguidning av linderödssvin”, ”korvkurs med linderödsgris”, ”specialmeny med linderödssvin”
Mailet skickar du till: webbmaster@landtsvinet.se. Maila senast en vecka innan,
d.v.s. 2 maj!
Resurser
Mer information om linderödsgrisar finns att finna t.ex.
 På Landtsvinets hemsida (www.landtsvinet.se)
 I tidskriften Linderödaren (som sedan många år tillbaka utkommer med fyra
nummer årligen)
 I Landtsvinets och SlowFood Scanias gemensamma broschyr Gastronomi
med Linderödssvin (finns att ladda ned från Landtsvinets hemsida eller att
beställa från Landtsvinet)
 I Landtsvinets broschyr Din gris och Du – Några råd om skötsel av Linderödssvin (kan fås på samma sätt som föregående)
 I Martin Ragnars bok Grisens historia (Carlsson Bokförlag 2015)
 I Håkan Hallanders bok Svenska Lantraser (Blå ankan 1989)
 I Håkan Hallanders kompletterande bok Lantraser -93 (här presenters nya
rön om linderödsgrisen som inte var kända 1989)
Samarbetspartners
Föreningen Landtsvinet är initiativtagare till Linderödsgrisens dag, men syftet är att
samla alla goda krafter för att få maximalt genomslag. Föreningen samverkar därför med alla som delar föreningens mål med Linderödsgrisens dag.
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