Inbjudan konferens

Fäbodar för framtiden- ekonomi, kunskap, kultur & natur
12 juni kl 9.30-18 Orsa Hembygdsgård

Fäbodbruk är viktigt för jordbruket, kulturen, skogen och klimatet. Det är även av betydelse ur social synpunkt,
för besöksnäringen, traditionell kunskap, biologisk mångfald, matsäkerhet samt ur beredskapssyfte.
Fäbodbrukarföreningen och Naturskyddsföreningen har en samsyn om behovet av en lokal och kvalitetsinriktad
livsmedelsproduktion, som en väsentlig del i framtidens hållbara samhälle.
Välkommen till denna kunskapskonferens med fokus på fäbodbrukets värden, möjligheter och hållbara
förvaltningsmetoder. Hur kan vi värna om dagens fäbodar och få fler småbrukare med fäboddrift i framtiden?

Program
09.30
10.00

10.15

11.00
11.45
12.30
13.30
14.15

15.00

15.45
16.15

Moderator: Mattias Ahlstedt, ordf. Naturskyddsföreningen Dalarna
Fika
Välkommen! Kristian Olofsson, ordförande Fäbodbrukarföreningen
Mattias Ahlstedt, ordförande Naturskyddsföreningen Dalarna
Stina Lindblad, vice ordf. Naturskyddsföreningen
Fäbodläget idag - statistik och om regelverket för stöd till fäbodbruk
Kristina Simonsson, Länsstyrelsen Dalarna
Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg
Goda exempel Sofia Olander - ung getosttillverkare, Karin Jonsson Värmland, Kättboåsen m fl
Bensträckare
Fäbodskogen som biologiskt kulturarv, Tomas Ljung, författare, tidigare Länsstyrelsen Dalarna
Något om naturvärden på den öppna fäbodmarken, Stefan Olander & Anders Janols
Lunch, konferensens alternativ eller medhavd
Biosfärskandidat Voxnadalen & Bushresan Olle Berglund, Ovanåkers kommun
Fler fäbodbrukare och mer slåtter!
Handlingsplan för säterbruket i Värmland, Hans Johnsson
WWF-projekt innovativ naturvård & slåttergruppen, Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen Dalarna
Grönt Spatak, Norge
Fika och tankesmedja i grupper:
Hur går vi vidare? Hur kan vi höja statusen för fäbodbrukare? Hur kan man leva som framtidens
fäbodbrukare? Vad vill vi lyfta till den nationella nivån?
Redovisning av diskussionerna
Avfärd till studiebesök hos Karl-Gustav Hedling på Östra Grunubergs fäbod

Naturskyddsföreningen Kansli Gävle-Dala
Adress
Tel/Fax
E-post
Strandg. 10 0250-166 33
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
792 30 Mora 070-273 91 55

Hemsidor
http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se

Kostnad
Själva konferensen är gratis, men ni betalar självkostnadspris för mat och fika. Det går bra att ta med egen mat,
ange isåfall vid anmälan.

Anmälan
Senast 31 maj via formuläret på http://bit.ly/1TlliRj

Bokbord och utställning
Böcker kommer att finnas till försäljning så ta med en slant.

Vägbeskrivning och karta

Mer info
kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se, 070-273 91 55
http://fabod.nu/
http://dalarna.naturskyddsforeningen.se
http://www.grunuberg.se/ http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se

I samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna.
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