NORRA NY UTVECKLING

Inbjudan Fäbodriksdag i Ambjörby 23-24 september 2016
– Utmarksbruk- en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden
Norra Ny Utveckling inbjuder härmed till seminarium kring temat Utmarksbruk. Seminarium hålls på Ambjörby
Folkets hus, Norra Värmland fredagen den 23 september 2016. Seminariedagen är också en del av
programmet för den årliga Fäbodriksdagen. Lördagen den 24 september är det Höstmarknad för
lokalproducerad mat/Friskt Bete och arbetsmöte för svenska fäbodföreningar och fäbodbrukare.
Våra utmarker har varit nyttjade under mycket lång tid. Föreliggande seminarium försöker att belysa det långa
brukandet av dessa utmarker samt hur brukandet har varierat. Med oss i programmet har vi kanske Nordens
ledande inom ämnesfältet. För att kunna se möjligheter och utveckla dagens brukande av våra utmarker är det
viktigt att kunna ha förståelse för den historiska dimensionen. Anledningen till att seminariet förläggs i
Ambjörby är att det är just i Norra Värmland vi påträffar de bäst bevarade sätermiljöerna i Värmland.
Säterbruket är en del av utmarksbruket, ett bruk som tyvärr håller på att försvinna. I Värmland har
Länsstyrelsen agerat och utarbetat en handlingsplan för säterbruket. Planen är ett bidrag till arbetet med att
säkra ett levande säterbruk. Den är också en tydlig markering om att detta är en viktig del av det materiella och
immateriella kulturarvet samt för natur och biologiska värden.

DET PRAKTISKA
Ambjörby ligger i Norra Värmland längs med riksväg 62, 11 km norrut från korsningen väg 62 – E45,
mot Branäs. Konferensen hålls på Folkets hus. Det är skyltat längs med väg 62. En mindre
deltagaravgift för varje deltagare som täcker kostnad för förtäring. Deltar 1 dag endast konferens
200kr, deltar 1 dag med konferens och middag 300 kr, 2 dagar fäbodbrukare och
fäbodföreningsmedlemmar 300 kr.
Resa till och från Ambjörby får alla ordna på egen hand.
Övernattning finns för dem så önskar på följande ställen:
 Strandås pensionat, www.strandas.com, tfn 0564-430 27
 Klarälven Camping, www.vildmark.se/camping/klaralvens.camping, tfn 0560-140 40
 Värnäs Camping, www.varnascamping.se, tfn 0563-813 55

Målgrupp:
Fredag: Samtliga medlemmar i fäbodföreningar i Sverige, de som sökt fäbodstöd i Sverige
och övriga som är fäbod/säterintresserade. Myndighetspersoner, politiker och tjänstemän
på olika nivåer med intresse för fäbod/säterfrågor.
Lördag: Fäbodbrukare och fäbodföreningsmedlemmar.
Anmälan och kontakt
För anmälan kontakta Siw Alfredsson på tfn 070-383 38 28 eller på mail
hemstylisten.siw@telia.com senast 16 september.
Inbetalning plusgiro 129 38 92-4

Ange dessa obligatoriska uppgifter (EU)
*Namn
*Adress
*Postadress
*Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
*Ange om personen är verksam i ett jordbruksföretag Ja/Nej
* Är personen ägare av jordbruksfastighet Ja/ Nej
Medlem i fäbod/säterförening ……………………………..
Markägare fäbod/säter namn……………………………….
*= obligatoriaska uppgifter
Kryssa i vad du vill delta i och ange ev. allergi/kost……………………………………………………
Fredag
Ankomst kaffe
Lunch
Emkaffe
Middag
Lördag
Fmkaffe
Lunch
Emkaffe

PROGRAM FÖR SEMINARIEDAG MED TEMA
UTMARKSBRUK - en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden
09.00- 09.30 Registrering med kaffe
09.30- 09.40 Välkommen!
Kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen , Torsby kommun hälsar välkommen.
09.40- 10.25 Erfarenheter från utmarksinventeringar – exempel från Hedmark.
Line Bårdseng, Riksantikvaren
10.25- 11.10 Vad tvärvetenskapliga studier kan berätta om värmländska sätrar.
Eva Svensson, Karlstad Universitet
11.10- 11.15 Bensträckare
11.15- 12.00 Biologiskt kulturarv i Värmlands sätermiljöer.
Annie Johansson och Maria Sundqvist, Länsstyrelsen Värmland
12.00- 13.00 Lunch
13.00- 13.45 Vad berättar det historiska kartmaterialet om vårt bruk av våra utmarker?
Stefan Nilsson, kulturgeograf
13.45- 14.30 Säter i en skogfinsk bosättning- eller hur var det?
Monica Björklund, Värmlands museum
14.30- 15.00 Emkaffe
15.00- 16.30 Avslutande reflektioner och uppsummering
Kommentarer från representanter från Skogsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet
17.00–18.00 Gemensam middag
18.00- 19.00 Fäbodriksdagsförhandlingar Föranmäld fråga – Diskussion om eventuellt beslut
om organisering och huvudmannaskap för fäbodriksdagen i framtiden

*Reservation för förändringar

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Gävleborgs Fäbodförening
Dalarnas Fäbodbrukarförening
Värmlands säterbrukarförening

Fäbodföreningsmöte på Ambjörby folkets hus
FSF(Föreningen Sveriges Fäbodbrukare) genomför tillsammans med de lokala fäbodföreningarna en
fäboddag för landets alla fäbodbrukare och samtliga medlemmar i landets fäbodföreningar.
Syftet är att diskutera och behandla gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor för fäbodbruket,
fäbodbrukarna och Fäbodrörelsen. Dagen anordnas i anslutning till anslutning till Fäbodriksdagen
2016 som genomförs fredagen den 23/9 på samma ort och plats.

Program Fäbodföreningsdag
Fredag 23/9 kl.19.00
Inledning fäbodföreningsmöte efter fäbodriksdagsförhandlingarna

Lördag 24/9 kl. 08.00 -15.00
Under lördagen pågår en höstmarknad för lokalproducerad mat och hantverk på plan 1 och utomhus på
Ambjörby folkets hus.






Aktuellt från arbetet inom fäbodföreningarna
Rovdjursfrågor
Djurskyddsfrågor
Livsmedelsfrågor
Övriga frågor

10.00 – 10.30 Fmkaffe



Aktuella utvecklingsfrågor för fäbodbrukarna och fäbodbruket
Utveckling av Fäbodrörelsen och nya stadgar för Förbundet för Svensk Fäbodkultur och
utmarksbruk (obs - ett arbetsnamn). Information och gemensam diskussion.

12.00 – 13.00 Lunch




Aktuella projekt med anknytning till fäbodbruket
Externa kontakter
Information från konferensen Nordic Grazing och kontakter via Nordensamarbetet.

14.30–15.00 Avslutning emkaffe

*Reservation för förändringar, se www.fabod.nu

