
  
 

Välkomna till Fäbodriksdag 2018 i Kättboåsens fäbodar och Kättbo 
lördag-söndag 22-23/9 
Kättbo och Kättboåsen ligger 3-4 mil väster om Mora efter väg E45    
För vägbeskrivning, sök: ”Kättboåsen, Mora” på Google Maps.  
För anmälan, deltagaravgift och möjligheter för övernattning, se nästa sida.  
 
Program; 
Lördag 22/9 Samling och uppstart på Kättboåsens fäbodar. Klädsel efter väder! 
9.00-10.00 Registrering av deltagare samt fika 
Fäbodkulturinslag 
10.00 Öppnande av Fäbodriksdagen, välkommen och inledning… 

 Anna Hed, kommunalråd,20TU Mora kommunU20 T  
 Yvonne Smedberg 20 TKättboåsens fäbodar20T 

 Erik Sundin (DFBF) och Kristian Olofsson (FSF) 20TFäbodrörelsen20 T 
10.30-10.40  20TUrban Laurin20T, "Grönt kulturarv och fäboden som modell för ett modernt hållbart jordbruk" 
10.40-10.50 20TMattias Dernelid20T (obs - pdf-fil 2,3 MB) "Fäbodens exceptionella råvaror"  
10.50-11.00 20TPer Nilsson20 T, "Regelverk och möjligheter: Enkla lösningar finns många gånger"  
11.00- Fäbodlunch på Kättboåsens fäbodar 
 
12.30-14.30 Tema: Mjölkproduktion och mjölkförädling: Birgitta Sundin, 20TEldrimner branschråd mejeri2 0T, 
   
14.30-15.00  Kaffe 
15.00-17.00:  Tema: Köttproduktion och köttförädling: Åke Karlsson, Krokeks Gård i Kolmården och  
 20TEldrimner rådgivning inom slakt och chark20T 
17.00-18.00 Tema: Livsmedelskvalitet, "Fäbodens framtid som producent av exceptionella råvaror" 
 Mattias Dernelid, 20TExceptionell Råvara20T, 
18.00-18.30  Tema: Måltidsupplevelser, "Fäbodens måltidsupplevelser och måltidsturism"  
 Urban Laurin, 20TLokal identitet…20T  
 
18.30 -  Vi lagar och äter middag tillsammans på Kättboåsens fäbodar 
Fäbodkultur:   20TMelker Brodin20T, Färnäs, riksspelman på kohorn, spelar kohorn, näverlur och spilåpipa.  
20.00 Melker berättar om fäbodmusiken och instrumenten på Kättboåsens fäbodar 
  
Söndag 23/9  
08.00 Samling och kaffe  
08.30-11.00 Tema: ”Regelverk och möjligheter: Enkla lösningar finns många gånger”  
 Per Nilsson, 20TProfox 20T 
11.00-12 ca Fäbodriksdagsförhandlingar. 20TLäs mera inför detta på hemsida20 T www.fabod.nu 
 
12.30 -13.30 Fäbodlunch på Kättboåsens fäbodar 
13.30-15 ca Rundvandring, visning och berättelser från Kättboåsens fäbodar. 
 Det blir ett par km vandring så ta med lämpliga skor och kläder.  
 Avslutning på Kättboåsens fäbodar 
 
För anmälan, deltagaravgift och möjligheter för övernattning, se nästa sida.   
Delar av programmet kommer att förläggas till Kättbo bystuga, ca 8 km Kättboåsens fäbodar 
 
Fäbodriksdagen arrangeras 2018 som en kurs i Grönt Kulturarv och Svenska Lantraser av Knytkraft för 
Öppen Innovation (ek för) i samverkan med2T 2TFörbundet Svensk Fäbodkultur och Dalarnas 
Fäbodbrukarförening, samt med2T 2Tstöd från Europeiska Jordbruksfonden 
 

                                                       

http://www.morakommun.se/
https://sv-se.facebook.com/KattboasensFabodar/
http://www.fabod.nu/
http://urban-laurin.com/index.html
http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2018/02/Mattias-Dernelid.pdf
http://pernilsson2.wixsite.com/profox-blog/om
http://www.eldrimner.com/branscher/32109.branschrad.html
http://www.eldrimner.com/branscher/32008.radgivning.html
http://exceptionellravara.se/
http://www.urban-laurin.com/identitet.html
https://sv-se.facebook.com/melker.brodin
http://pernilsson2.wixsite.com/profox-blog
http://fabod.nu/fabodvarlden/fabodriksdagar


  

 
 
 
 
 
Anmälan, deltagaravgift och möjligheter för övernattning.  
 
Inbjudan och mera information finns på hemsidan för 20TKnytkraft 20 T 
 
Anmälan kan göras på flera sätt: 
I bokningsformulär i samband med inbjudan på hemsidan för 20TKnytkraft 20T 
Eller genom mejl till 20 Tinfo@knytkraft.se20 T 
Eller genom telefonsamtal till Per Nilsson 070-325 75 95 
 
Deltagaravgift 500:- (plus 25 % moms) tas ut som en kursavgift. Betalning kan ske kontant på 
plats i samband med registreringen på lördag morgon, eller i efterhand mot faktura.  
 
Anmälan helst senast tisdag 18 september för vår planering av maten och annat praktiskt 
 
Registrering av deltagare sker vid ankomsten till Fäbodriksdagen på lördag morgon.  
 
 
Övernattning. Närmast hänvisas till nedanstående för egen bokning vid behov av övernattning. 
Båda finns också tillgängliga för bokning via 2 0Thttps://www.booking.com/20 T 
 
Johannisholm camping och stugor, en kilometer från Kättboåsen 
20Thttp://www.steinerslodge.com/eng/index.html20 T 
Telefonkontakt 20T073-623 26 9920T 
Mejl  20Tinfo@steinerslodge.com20T 
 
Siknäs vandrarhem och camping i Gävunda, några kilometer från Kättboåsen 
20Thttp://www.siknasfyrklover.se/20T   
”Rabatt med 50:- per övernattning för Fäbodriksdagsdeltagare” 
Telefonkontakt  072-2293720 eller 076-7977404 eller 073-6404700 
Mejl  20Tinfo@siknasfyrklover.se 20T 
 
 
 
Varmt välkomna till Fäbodriksdagen 2018 på Kättboåsens fäbodar! 
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