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E L D R I M N E R S
FÄBODPROJEK T

FÄBODPROJEKTET BLIR FILM
FÄBODPROJEKTENS BIRGITTA SUNDIN HAR HAFT EN LÅNG, HÄRLIG SOMMAR DÄR
HON HAFT MÖJLIGHET ATT BESÖKA EN DEL AV LANDETS FÄBODBRUKARE. HÄR ÄR
HENNES RAPPORT FRÅN PROJEKTET.

K

ristina Åkermo och
jag gav oss iväg
på en road-trip
genom Dalarna och
Gävleborgs län och
hann med fyra stopp
på vår rådgivningsturné. Intressanta
möten, fina miljöer och spännande
att få ta del av arbetet på de olika
fäbodarna. Vi hoppas också att ni
som vi besökte fått ut det ni önskade
av rådgivningen. Rådgivning finns
fortsatt tillgänglig även på telefon
genom Eldrimners kostnadsfria
rådgivningsservice, se hemsidan. Det
går bra att ringa både Kristina och
mig.

FILM
Jag har tillsammans med min kollega
Stéphane Lombard besökt Svedjebuan
i Jämtlands län och Karl-Tövåsens
fäbod i Dalarna för att filma och
intervjua fäbodbrukarna Kristina
Åkermo, Tin Gumuns och Knis Anna
Ersdotter Björklöf. Filmen kommer
att klippas i höst och vara klar till jul.

Tanken är att den ska läggas publikt
på webben och kunna användas i
informationssyft.

LÖPMAGEVERKSTAD
När denna tidning når er läsare
har vi passerat datumen för årets
Fäbodriksdag och projektets
nätverksträff med tema löpmagar
och löpvatten i Klövsjö. Vi tackar
Kristina Åkermo som lotsade oss
i hur man tar tillvara, bereder
och använder löpmage. En film
produceras i samarbete med SLUprojektet ”Gårdsmejeristostlöpe
från svenska idisslare - killing, lamm
och kalv, ett utvecklingsarbete med
innovationskraft för hela näringen”
(kontaktperson Anna-Karin Gidlund,
Gide Get) som visar hur man gör för
att ta tillvara löpmage.

FORTSÄTTNINGEN PÅ HÖSTEN
Det är inte helt lätt att planera i
dessa tider med pandemi, därför
planerar jag nu för att anordna några
webbinarier i november. Två–tre

stycken à två timmar med följande
innehåll: Om messmör, brunost och
arbete med traditionsost i Norge.
Information om stöd som finns
att söka för renoveringar m.m. av
fäbodar. Eventuellt blir det även ett
tillfälle med rådgivning med i förväg
inskickade frågor. Mer information
om detta kommer att spridas på
Eldrimners hemsida samt genom
mejl-listan. Hör av dig om du vill vara
med där!
Då Eldrimners fäbodprojekt lider
mot sitt slut kommer undertecknad
under resterande tid ägna sig åt
litteraturstudier beträffande fäbodens
mervärden och slutrapportering. Som
tur är fortsätter mitt projektarbete för
utvecklingen av fäbodnäringen genom
samarbetet med FSF där jag anlitats
för att genomföra tre fäbodkurser
2021, vilka kommer att genomföras
i Värmland, Dalarna respektive
Jämtlands län. Själva protypen finns
redan genom årets kurs på Krype
fäbod med uppföljning. //
Birgitta Sundin

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.
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