Deltagaravgift och anmälan

På väg till årets Fäbodriksdag

Pris för medlem i någon fäbodförening: 500 kr/person
Pris för icke medlem: 700 kr/person.
Deltagaravgiften sätts in på Värmlands säterbrukarförenings plusgiro: 12 01 99-5.
Sista anmälningsdag: 8 augusti 2012.
Återbud senare än den 10 september 2012 återbetalas
ej, sjukdom med läkarintyg undantaget.

Fäbodriksdagen 2012 genomförs av Värmlands Säterbrukarförening
i samarbete med Klarälvdalens Folkhögskola och
Studiefrämjandet Norra Värmland

Värmlands Säterbrukarförening

med generöst stöd från
Länsstyrelsen i Värmland
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Torsby kommun
Konsum Värmland

Välkommen du också!
Värmlands Säterbrukarförening inbjuder till fäbodriksdag
på Klarälvdalens Folkhögskola, Stöllet, Torsby kommun

21-23 september 2012
Årets tema:
Matproduktion
i utmarkerna

Ur programmet

Lunch och kafferaster ingår alla dagar.

Fredag 21 september.
Dagens tema: Utmarksbrukets positiva värden och problematik.
9-9.30 Värmlands Säterbrukarförening hälsar välkommen med kaffe
Därefter föredrag av bland andra:
Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
Biologerna Sanne Godow-Bratt och Lennart Bratt
Fjällrasföreningen, Skogsstyrelsen, Natursvårdsverket
Lunch och invigning av bl a Bengt Berg, riksdagsledamot
Grupparbeten, diskussion och föredrag under eftermiddagen.
Tid för inkvartering. Kvällsmat (smörgåsbuffé) och filmvisning.
Lördag 22 september kl 10-17. Dagens tema: Mat.
Under dagen pågår en marknad med lokala produkter, demonstration och försäljning.
Eva Eriksson, landshövding i Värmland, deltar under del av dagen.
Föredrag: Margareta Edsgård, Hushållningssällskapet Värmland:
”Mat i Värmland”.
Birgitta Sundin, Eldrimner: ”branschriktlinjer för fäbodprodukter”.
Matproduktion i utmark, Norge. Pågående Interregprojekt.
Tid avsatt för att ta del av matmarknaden.
Rapport från de olika fäbodföreningarna.
Ingela Kåreskog: Presentation av Kårebolssätern.
17-18.30 Ledig tid
18.30 Festmiddag och underhållning
Söndag 23 september kl 9-15.
Dagens tema: Hur ska vi återigen få igång energieffektiv och
globalt uthållig och klimatsmart matproduktion i utmarkerna.
Utflykt till tre fäbodar (eller sätrar som det heter i Värmland) med
olika karaktär, ålder och användning. En har haft djur i obruten följd
sedan 1700-talet, den andra har åter djur efter ett långt uppehåll och
den tredje har satsat på återställande av byggnader och mark.
Vi dricker kaffe och äter kolbulle till lunch på en av sätrarna.
Avslutning.
Reservation för ändringar i programmet.
Detaljerat program läggs ut under sommaren på www.fabod.nu

Boende och kontakt
Var och en bokar och ordnar själv sitt boende.
Tänk också på att frukost inte ingår i fäbodriksdagens program.
Vi kan rekommendera följande boenden, i nära anslutning till
Klarälvdalens folkhögskola, Klafhs.
Hotell Värmlandsporten. Avstånd till Klafhs: 2,5 km.
Tel 0563-81200.
http://www.varmlandsporten.se
Klarälvens Camping. Avstånd till Klafhs: 2,5 km.
Tel 0560-14040.
http://www.vildmark.se
Björkebo Camping. Avstånd till Klafhs: 7 km. Tel 0563-85086.
http://www.bjorkebocamping.se
Värnäs Camping. Avstånd till Klafhs: 3,5 km. Tel 0563-81355.
http://www.varnascamping.se
Lindås Bed & Breakfast. Avstånd till Klafhs: 7 km.
Tel 0563-85008 eller 0730-81 11 88.
http://www.semesterparadis.se
Klarälvdalens folkhögskola. Tel 0563-25200.
http://www.klaralvdalensfolkhogskola.regionvarmland.se
Wärdshuset Pilgrimen, Ekshärad. Avstånd till Klafhs: ca 30 km.
Tel 0563-40590. STF vandrarhem.
http://www.wardshusetpilgrimen.com

Arbetsgruppen för fäbodriksdagen svarar på ev. frågor och ska
försöka hjälpa till i den mån vi kan. Kontaktpersoner:
Suzanne Palmquist, tel mobil: 070-578 60 55
Bertil Johansson, tel mobil: 073-588 61 74

