Eldrimner utvecklar arbetet med
fäbodproduktion
Kurser, nätverksträffar, studieresa med mera.
Eldrimner har fått stöd på drygt 440 000 kronor beviljat från Jordbruksverket för att arbeta med
utveckling av traditionell fäbodproduktion fram till den 30 november 2020, som är slutdatum för
projektet. Vår ansökan tog avstamp i rapporten ”Vägar framåt, en behovskartläggning av
fäbodbruket i Sverige” (SJV 2017).
Syfte
Att bevara kunskaper och vidareutveckla förädlade mjölkprodukter kopplade till det traditionella
fäbodbruket samt medverka till ökat nätverkande. Det kan vi göra genom att:
- bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande
fäbodprodukter.
- stöd till att fäbodens produkter kan produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och
större spridning vilket ska det leda till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidra till en gynnsam
utveckling av både fäbodnäringen och svensk landsbygd.
- bjuda in till träffar i olika regioner
Innehåll - exempel
Kurser, nätverksträffar/verkstäder:
ystnings- och tillverkningskurser
produktutveckling
samla/dokumentera ystningsmetoder
samtal kring frågor som samarbeten, djurtillgång, personalbehov, värdeskapande
studieresa till Alpregionen
Annat:
- en koppar-ystgryta modell större för utlåning har köpts in
- idéer på en film för att dokumentera och skapa lättillgänglig information som kan spridas till
allmänhet likväl som till det offentliga.
- ett uppstartsmöte i början av maj hölls med en mindre grupp mjölkförädlande fäbodbrukare för
synpunkter på och planering av projektets innehåll. Idéer som kom upp vid sidan av arbetet med
ost- och produktutveckling: digital plattform, ”Ko-hotell”, undersöka möjligheter till renovering
av fäbodar, samarbetsformer; faddersystem genom ”Cow-funding” (motsvarande crowd-funding,
dvs gräsrotsfinansiering)
Målgrupp
Projektet vänder sig till redan etablerade fäbodbrukare som förädlar mjölk men också till dem
som vill men inte har möjlighet just nu eller inte har tillgång till fäbod. Och till exempelvis fjällnära
jordbruk som liknar fäbodjordbruket och vill börja förädla egen mjölk. Vi behöver bli fler som vill
bevara men även utveckla denna förädlingstradition in i framtiden. Det cirkulära, resurssnåla
fäbodjordbruket är, i alla fall i min mening, en väg till ett framtida, hållbart jordbruk.

Alla fäbodbrukare är jätteviktiga och jag vill gärna få kontakt med så många som möjligt av er,
med era idéer och synpunkter på projektets innehåll eller bara för att skapa kontakt. Skriv eller
ring mig.
Birgitta Sundin, projektledare samt branschansvarig för mejeri på Eldrimner
birgitta@eldrimner.com, 010-225 33 74

