
FÄBODRIKSDAG	  2015	  
	  	  
	  

Välkommen	  till	  Fäbodriksdagen	  2015	  
	  

Du	  är	  välkommen	  till	  FÄBODRIKSDAG	  2015	  med	  start	  på	  
NYVALLENS	  FÄBOD	  invid	  Sonfjället	  i	  Härjedalen.	  

Fredag	  18	  september	  ägnas	  åt	  erfarenhetsutbyte	  och	  kunskapsöverföring	  
Lördagen	  19	  september	  viks	  för	  studiebesök.	  

	  	  
Programpunkter:	  
Fredag	  18	  september	  mellan	  klockan	  09	  och	  11	  fikar	  vi	  och	  anmäler	  oss,	  därutöver	  minglar	  vi	  	  
Klockan	  11.00	  blir	  det	  Inledning	  och	  invigning	  av	  Fäbodriksdag	  2015	  på	  Nyvallens	  Fäbod,	  vid	  
Sonfjället	  
Efter	  invigningen	  blir	  det	  lunch	  
Vi	  går	  därefter	  Slingan	  och	  känner	  lite	  på	  Sonfjället	  och	  Nationalparken	  
Avresa	  mot	  Ordenshuset	  i	  Hedeviken	  (14,5	  km)	  
Vi	  möts	  av	  	  Susanna	  Löfgren	  Länsstyrelsen	  i	  Jämtlands	  län,	  Härjedalens	  kommun,	  Hede	  
Hembygdsförening,	  Håkan	  Tunón	  Centrum	  för	  Biologisk	  Mångfald/SLU	  
”Natur-‐	  och	  kulturvärden	  för	  fäbodbrukets	  framtid?	  Reflektioner	  från	  CBM”.	  
	  Åsa	  Morberg,	  Nävertrumpetens	  redaktör,	  Erika	  Enckell	  ung	  fäbodbrukare	  på	  Medskogen	  och	  
Uggvallen	  och	  andra	  fäbodbrukare	  unga	  till	  sinnet...	  	  Gemensamt	  driver	  vi	  sedan	  en	  work-‐shop	  
”Vilken	  påverkan	  har	  rovdjursangrepp	  på	  landsbygdsföretagens	  ekonomi”.	  	  
19.00	  	  Festlig	  middag	  med	  musik.	  Vill	  Du	  medverka	  vid	  middagen	  med	  tal	  eller	  annat	  så	  är	  Åsa	  
Morberg	  toast-‐master	  och	  till	  henne	  anmäler	  Du	  Dig	  (asa.morberg@telia.com)	  eller	  070-‐329	  85	  23	  
Konferensdelen	  hålls	  i	  Ordenshuset,	  Hedeviken,	  bara	  för	  att	  säkra	  stabil	  elförsörjning	  till	  
konferensutrustning,	  kanoner	  mm.	  
Lördag	  19	  september	  viks	  för	  studiebesök	  hos	  fäbodbrukare,	  kollegor,	  vi	  färdas	  gemensamt	  i	  buss.	  
	  
	  Du	  bokar	  själv	  natthärbärge	  	  på	  t.ex.	  Nyvallen,	  070-‐55	  27	  199,	  Hedeviken	  Camping	  0684-‐121	  30,	  
Vemdalens	  Camping	  0684-‐302	  00,	  Vemdalens	  Gästis	  0684-‐306	  40,	  Boka	  Härjedalen	  of	  Sweden	  0684-‐
101	  00,	  Turistinformation	  Vemdalen	  0684-‐300	  01.	  
	  	  
Kom	  till	  Nyvallen	  för	  att	  träffas	  och	  för	  att	  byta	  och	  bryta	  erfarenheter	  med	  fäbodbrukare	  och	  
fäbodentusiaster	  samt	  myndigheter.	  
Njut	  av	  	  vacker	  miljön,	  	  trevlig	  samvaro	  och	  av	  underhållande	  kulturevenemang!	  
	  	  
Varmt	  välkommen	  till	  inspirerande	  och	  produktiva	  möten	  i	  inspirerande	  miljö!	  
	  
Anmälan	  och	  info	  före	  onsd	  16/9:	  Kristina	  Persson	  Vuxenskolan	  i	  Svenstavik	  	  0687-‐106	  03	  	  
kristina.persson@sv.se	  	  
Riksdagsavgift	  faktureras	  SEK	  700,	  eller	  fredag	  SEK	  500,	  lördag	  SEK	  300	  
Undrar	  Du	  över	  något	  ring	  Calle	  på	  070-‐372	  90	  71	  	  eller	  calle.hoglund@telia.com	  

	  Programmet	  är	  inte	  helt	  fastlagt,	  det	  finns	  alltså	  	  utrymme	  för	  förändringar.	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  


