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u har ytterligare en kurs
och ett möte med referensgruppen av fäbodbrukare
genomförts.
Resterande
program är grovplanerat
och projektmålen uppfyllda hittills.
 ¤Úϐ
att läsa via projektets sida på eldrimner.com liksom rapport från fördjupningskursen med Ivan Larcher.
Upplägget var spännande i denna
skräddarsydda kurs. Det testystades
med olika fäbodproducerade syrakulturer samt med vasslekultur ympad
med löpmage. Metoden att göra ost på

  ¤ ϐ 
testades också.
Ett möte i början av februari med
Förbundet för svensk fäbodkultur och
utmarksbruk (FSF) har också genomförts. Det mötet handlade framförallt
om hur ett samarbete skulle kunna utformas för att koppla ihop Eldrimners
¡ȂÚ¤Ȃ   
har. Nu inväntas svar från Jordbruksverket på en förlängningsansökan.
Huvudsyftet i FSF:s projekt är att
genom kompetensutveckling i form
av kurser och föreläsningar nå ut till

På Fäbodprojektets sida
under eldrimner.com/
branscher finns 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

målgruppen nya och potentiella fäbodbrukare som är intresserade av
att driva ett levande fäbodbruk med
mjölkförädling och lantdjursraser.
Samarbetet landade i att Eldrimner, genom Birgitta Sundin, anlitas
för att planera och genomföra de aktiviteter som rör mjölkförädling och
närliggande ämnen.
Dessa aktiviteter kommer att ske
 ʹͲʹͳǤ    ¤  ǣ¤¡ͳͻ
Ekshärad, Värmland.
/Birgitta Sundin
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18 april, Nätverksträff, Ekshärads hembygdsgård i Värmland
(i samband med årsmötet för FSF)

hur tätörten användes. Det vore mycket
intressant att samla in dessa uppgifter och
erfarenheter.

Välkommen till denna nätverksträff för
mjölkförädlande fäbodbrukare eller blivande och nyfikna! Vi kommer denna gång 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 provsmaka några av de
ostar som tillverkats under projektets två
kurser. 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 projekthemsidan som du når via eldrimner.com).

Vi hoppas även kunna tillföra historiska
data, kanske just du sitter på gammal kunskap om hur löpe tillreddes i din trakt eller

Mer detaljerat program kommer att publiceras på hemsidan samt skickas ut i projektets mejllista. Vill du eller någon du känner
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vara med där, kontakta Birgitta Sundin.
Hoppas att detta lockar och att riktigt
många av er kommer på träffen! Sprid gärna
detta i era led!
På kvällen blir det middag och dagen efter
den 19:e fortsätter FSF med program och
årsmöte.
Rådgivningsturné sommaren 2020
En del av budgeten avsätts för ett antal rådgivningsdagar under säsongen 2020 med
Kristina Åkermo som rådgivare.
En dag/halvdag per fäbod.
Mejla intresse till birgitta@eldrimner.com.

