
                               Välkommen till  Fäbodriksdag 2012 
                               Klarälvdalens folkhögskola, Stöllet 
                          
 
 
 
 
 
                         
                         Tema: Matproduktion från de svenska utmarkerna 

PROGRAM 
 
Fredag 21 september 
08.30-09.00 Välkomstfika och registrering 
 
09.00-09.10 Klarälvdalens Folkhögskola och Värmlands säterbrukarförening (Vsbf) hälsar välkommen. 
Presentation av arbetsgruppen, som även är värd för fäbodriksdagen. 
09.10-09.25 Hur har vi brukat fäbodskogar och annan utmark? Resurssnålt och flexibelt nyttjande av mark 
och hus. Bertil Johansson, Vsbf. 
09.25-10.00 Ängsvampar, inventering i Dalarna. Anders Janols, länsstyrelsen i Dalarna. 
10.00-10.30 Skogsstyrelsens möjligheter i råd och stöd i fäbodnära skogar. Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen. 
 
10.30-10.45 Rast/bensträckare med fruktfat. 
 
10.45-10.55 forts. Hyggesfritt skogsbruk, bläd- och plockhuggning. 
10.55-11.55 Skandinaviska halvön. Symbios Människan, Tamdjuren och Predatorerna under 800 år. Vsbf. 
11.55-12.10 De mindre gårdarnas betydelse och värde. Roger Beronius, Svensk Fjällrasavelsförening. 
 
12.10-13.00 Värmlandsinspirerad lunch. 
 
13.00-13.15 Fäbodriksdagen invigs av Bengt Berg, poet, förläggare och riksdagsledamot från Torsby.  
13.15-13.30 Djurskydd med Svensk rovviltförvaltning. Annika Bergman, LRF Riksförbundsstyrelsen. 
13.30-14.00 Utmarksbete bidrar till ett bevarat biologiskt kulturarv. Weronika Axelsson Linkowski, 
CBM-Naptek, SLU. 
14.00-14.15 Ytterligare 100 möjliga brukade värmländska sätrar. Lise Wichmann Hansen, länsstyrelsen i 
Värmland. 
14.15-14.20 Säterbruk i Värmland, nyhetsblad. Lise Wichmann Hansen.  
14.20-14.45 Vsbf presenterar två rapporter: Entomologi-Dyngbaggar. Artrikedom på de lösgående 
betesdjurens marker. Av Sanne Godow Bratt, länsstyrelsen i Dalarna, samt Ängar och betesmarker, 
betydelsen av marker med extensivt skogsbete. Av Lennart Bratt/Tomas Ljung, länsstyrelsen i Dalarna.  
 
14.45-15.30 Arbete i tre grupper inkl kafferast. Ämne: Skapa checklista för hur arter sprids. Maxavstånd 
för biologiska spridningskorridorer. Vad bör politiker/tjänstemän göra i praktiken för att detta ska lyckas 
lokalt. Jämför nationella och internationella åtaganden. Hur ska de åtagandena uppfyllas? 
15.30-16.00 Redovisning från grupperna 
 
16.00-18.00 Fri tid, inkvartering mm. 
 
18.00 Kvällsmat med lokalproducerade produkter från främst småskaliga producenter. Därefter 
filmvisning, bl a Astrid i Ängen, Mannen som vandrar i september. 
Ca 20.00-20.45 Fäbodkullan Victoria Törnqvist, poesi och episoder.  
Möjlighet att se fler filmer. 
 
Samvaro tills larmet slås på, ca 21.45. Dags för vila!? 
 
 
 



Lördag 22 september 
 
08.30-09.00 Registrering för nyanlända. För övriga börjar programmet kl 09.00.  
09.00-09.15 Fäbodriksdagarna 1982-2012. Bertil Johansson, Vsbf. 
09.15-09.55 Antalet betesdjur i norska utmarker – fodervärdet kontra åkermarkens avkastning. GPS visar 
norska mjölkkors effektiva betesutnyttjande med mera. Marie Kvarnström, CBM-Naptek/Bioforsk.  
 
09.55-10.15 Kafferast 
 
 
 
 
 
 
10.15-10.30 Mat i Värmland. Christina Wikström, länsstyrelsen i Värmland. 
10.30-11.00 Betesskogarna och utmarkernas positiva värden. Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet. 
11.00-11.30 Eva Eriksson, Landshövding i Värmland. 
 
11.30-13.00 Tid att besöka matmarknaden som pågår vid folkhögskolan. Marknaden är öppen 10-14. 
Värmlandsinspirerad lunch serveras kl 12.15. 
 
13.00-13.40 Branschriktlinjer för småskalig livsmedelsproduktion. Ida Olofsson, Eldrimner. 
13.40-14.00 Norsk seterkultur, hur ser de på agrar produktion på Skandinaviska halvön? 
 
14.00-16.00 Arbetsgrupper inkl kafferast. Frågeställning: vad krävs för att vi ska kunna ha fortsatt 
matproduktion på de svenska fäbodskogarna? Vad bör vi göra idag för att kunna ha det i framtiden. 
16.00-16.45 Presentation från arbetsgrupperna. 
16.45-17.00 Kårebolssätern, dåtid, nutid, framtid. Ingela Kåreskog, föreningen för Kårebolssäterns 
bevarande. 
17.00-17.30 Fäbodriksdagsförhandling för alla medlemmar. (Använd mer tid om det behövs) 
17.30-19.00 Fri tid, inkvartering med mera. 
 
19.00           Torsby kommun hälsar välkommen till en 3-rätters festmiddag med hösten och skogen som 
tema. Råvarorna är lokalproducerade och tillagade av Valbergsängens restaurang i Torsby. 
Underhållning av Perjos Lars Halvarsson, Lima och systrarna Sofia och Susanna Jönsson, Stöllet. 
 
Dagen slutar ca kl 22.00.Söndag 23 september 
 
Efter tidig frukost och utcheckning från boenden: 
 
08.30-09.15 Paneldebatt: Hur ska vi återigen få igång energieffektiv, globalt uthållig och klimatsmart 
matproduktion på utmarkerna. Moderator Martin Moraeus, LRF Dalarna. 
 
09.15 Avresa med minibussar till 3 sätrar. På varje säter får vi guidning/berättelser och information. 
Första stopp blir Kårebolssätern. Där får vi också säterfika. 
Nästa stopp Ennarbolssätern.  
Sista stopp Åstrandssätern. Där äter vi lunch som består av kolbulle och kaffe med kaka efteråt. 
2012 års Fäbodriksdag avslutas ca kl 15.00. Återfärd till folkhögskolan med buss. 
 
Vi ses nästa år i….?   Tack till alla medverkande från arrangörerna: 
 
 
 
 

 
 

                    Norra Värmland  
Värmlands Säterbrukarförening  
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