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Ingen har ju undgått det oväntade samhällsläget som griper in i många delar av livet. Jag hoppas dock att det under
högsommaren ska ha lugnat ned sig så att vi kan semestra i landet, besöka fäbodar och köpa era produkter. Fäbodprojektet
har ännu inte berörts så mycket men har fått styra om en aktivitet, den planerade nätverksträffen i Värmland. Nu har vi fått
ett ypperligt tillfälle att istället arrangera träffen med likande program under Fäbodriksdagen i Klövsjö, Jämtlands län.

RÅDGIVNINGSTURNÉ SOMMAREN 2020
Fyra-fem rådgivningsdagar på plats kommer att genomföras under sommarsäsongen. Kristina Åkermo, veterinär och hantverksmejerist med
egen fäbodverksamhet, är anlitad som rådgivare och rådgivningen är kostnadsfri. Fokus ligger på osttillverkning men Kristna är också en
erfaren smörtillverkare. Vi kommer till er och är med under en ystning/tillverkning för att ge råd och tips och svara på frågor. Det finns utrymme
för ytterligare en fäbodbrukare att boka rådgivning, sista veckan i juli. Kontakta Birgitta snarast om du är intresserad!

FILM
Under sommaren kommer det att filmas, i första hand på Karl-Tövåsens fäbod, för att skapa en informativ film om fäbodbruket av idag.

NÄTVERKSTRÄFF 26–27 september, Klövsjö, Jämtlands län (i samband med Fäbodriksdagen)
Välkommen till denna träff/verkstad för mjölkförädlande fäbodbrukare eller blivande och nyfikna! Vi kommer att erbjuda en verkstad i att ta
tillvara löpe från löpmage och visa hur man kan bedöma och använda den. Kristina Åkermo, veterinär och gårds- och fäbodmejerist lotsar
oss genom detta. Vi kommer också att erbjuda en ostprovning där vi utforskar de sensoriska upplevelserna genom att tillämpa en modell för
att finna smakreferenser och benämna kvaliteter (se länk Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare på projeksidan på
eldrimner.com). Vi provar era fäbodostar – så se till att spara en till detta tillfälle! – och de ostar från projektets kurser som fortfarande är vid god
hälsa. Mer detaljerat program kommer att publiceras på hemsidan samt skickas ut i projektets mejllista. Vill du eller någon du känner vara med
där, kontakta undertecknad.

SISTA NÄTVERKSTRÄFFEN
En sista nätverksträff kommer troligtvis arrangeras senare i höst, i Dalarna eller på Eldrimner. Förslag på innehåll är bland annat
messmörsverkstad och vad finns det för stöd till renoveringar.

På Fäbodprojektets sida under eldrimner.com/branscher hittar du information om vad som sker i projektet. Välkommen att höra av dig till
Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri och projektledare, birgitta@eldrimner.com, 010-225 33 74.

NÄR FÖRR BLIR NU ... mjölkning och produktion med tradition. 24–26 juli
Fäbodkurs på Krype fäbod, Söderhamns kommun, ett samarrangemang i FSF:s fäbodprojekt med inriktning på kunskapsförmedling och
kompetensutveckling inom fäbodbruk och utmarksbete med lantrasdjur och fokus på mjölkproduktion och mjölkförädling.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att starta fäbodbruk med mjölkförädling, kanske är du fäbodbrukare med betesdjur, djurhållare
med lantras eller intresserad blivande företagare med eller ännu utan djur.
HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL: Praktisk ystning och grundläggande ystningsteori, om lantraser, studiebesök. Kursledare är Kristina Åkermo och
Birgitta Sundin från Eldrimner finns med. Anmäl dig till Annika Rudolfsson, 076 18 51 191, annikarudolfsson@yahoo.se senast 10 juli.
Hela kursannonsen kan läsas på fabod.nu och på projektsidan på eldrimner.com.

FÄBODRIKSDAG I KLÖVSJÖ 26–27 september
Värd för årets arrangemang är den nybildade lokalföreningen Jämtland/Härjedalen fäbodförening, JHF. Program är under utarbetande.
Håll koll på fabod.nu. Eldrimner medverkar med rapport från studieresan till fäbodar i Alperna 2019.
För mer information kontakta föreningens ordförande Inga-Lis Bromée, 070-772 69 98, ingalis.bromee@berg.se.

