KULTURARVET
EN NYCKEL TILL FRAMTIDEN
---Kan utmarksbruk bli framtidsbruk?--Biosfärkandidat Voxnadalen vill ha in dina synpunkter och idéer över hur vi kan
bevara och utveckla kulturlandskapet och dess skötsel, såväl det öppna odlingslandskapet som betesbruket i skogs- och andra utmarker kring fäbodar och
finngårdar.
Du som är intresserad av kultur och kulturmiljöfrågor är välkommen till en temadag
med intressanta korta föredrag, musik och mat i en fantastisk miljö
Tillsammans vill vi utveckla var fokus i arbetet ska vara när vi blivit utsedda till ett av
Unescos biosfärområden.

KULTURRESERVATET
VÅSBO FÄBODAR
Medverkar gör:

Lördagen den 16
september

Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, tidigare chefredaktör och kulturchef (moderator.) Hjalmar
Croneborg, samordnare för nätverket Svenska kulturlandskap. Märit Andersson , driver idag
Svedbovallen. Kristian Olofsson och Dennis Olsson, aktiva fäbodbrukare. Lena Landström ,
Länsstyrelsen i Gävleborg jobbar bl a med Världsarvet Hälsingegårdar. Kajsa Stenlund, kostchef
Ovanåkers kommun. Patrik Uhras, ordförande Våsbovallarnas Sambruksförening. Samantha
Olanders en driven folkmusikspelman med rötter i fäbodkulturen. Samt Bröderna Johnsson är
kött-producenter som valt att ha skogsbete för att det bl a är lönsamt, hälsosamt och ger bra
tillväxt. Håkan Tunon forskare inom lokal traditionell kunskap, Centrum för biologisk mångfald
(CBM)

Anmälan: Vi bjuder alla som anmäler sig på ankomstfika, lunch och eftermiddagsfika.
Oanmälda äter och fikar sist i mån av tillgång och får också betala. Anmäl dig senast:

Den 7 september till: olle.berglund@ovanaker.se sms och telefon: 070-208 98 17
Projektägare är Ovanåkers kommun och projektet finansieras av:

Ramprogram
09:30

Välkomstfika och anmälan

09:55
10:00
10:05

10:20
10:50
11:10
11:40
12:10
12:20

Hornblåsning
Välkommen
Vad vill vi med dagen
Nya sätt att betrakta landskap. Rapport från
Kungliga Skogs och Lantbruksakademins seminarium.
Kulturlandskapet nu och i framtiden
Svedbovallen nya driftsformer i förvandling
Fäbodliv och ekonomi
Världsarv och fäbodar
Lokalt i det offentliga köket
Föreningsdrift på fäbodvallen

12:30

Fäbodlunch

13:15
14:00
14:30
14:50

Gå och prata (walk and talk)
Folkmusik bl a ur Riksteaterns succé ”Fäbodliv”
Skogsbete Tillväxt och ekonomi
Avrundning av delen utmarksbruk - framtidsbruk

15:00

Fika

15:30

Fäbodrörelsen i Sverige bjuder in alla intresserade till:

Samantha Olanders, Staffan Jonsson
Hanna Alfredsson, Gunilla Kindstrand
Gunilla Kindstrand
Hjalmar Croneborg
Märit Andersson
Kristian Olofsson/Dennis Olsson
Lena Landström
Kajsa Stenlund
Patrik Uhras

Hanna Alfredsson, Gunilla Kindstrand
Samantha Olanders, Staffan Jonsson
Bröderna Johnsson
Hanna Alfredsson, Gunilla Kindstrand

Fäbodriksdag

16:45

17:30

Lokal Traditionell kunskap och Sedvanebruk.
(Konventionen om biologisk mångfald) och
artiklarna 8j och 10c. – Frågor Diskussion.
Fäbodriksdagsförhandlingar för alla som är
intresserade. Aktuella frågor för fäbodbrukarna
och fäbodbruket.
Beräknats slut på fäbodriksdagen.

Håkan Tunon

Kostnadsfritt

om du anmäler dig
senast den 7 september!

till: olle.berglund@ovanaker.se sms och telefon: 070-208 98 17

