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Gläntans kursgård gör skäl för sitt namn och var centrum för Fäbodriksdagen 2014.

Inledningsvis
Fäbodriksdagen 2014 ägde rum på Gläntans kursgård i Mållångstad, Ovanåkers
kommun. Här är det tätt mellan fäbodarna och deltagarna fick lyssna till en del goda
exempel på hur kommun och län kan verka för fäbodbrukets utveckling. Samtidigt
är det tydligt att fäbodbrukarna själva och myndighetsvärlden delvis har olika syn
på verkligheten. I mångt och mycket handlar Fäbodbrukets utmaningar om att skapa
plattformar utifrån vilka fäbodbrukarna har makt att själva definiera sina problem och
möjligheter. Fäbodriksdagen är i allra högsta grad en sådan plattform och jag hoppas att
denna rapport kan vara en del i arbetet att både internt och externt belysa fäbodbrukets
angelägenheter.
Therese Forsberg med uppdrag att författa rapport från Fäbodriksdagen 2014.

marie therese journalistik & media

Kontaktuppgifter Therese Forsberg
Telefon: 073 759 1605 Epost: therese@marietherese.se
Adressen: Köpmansgatan 48A, 953 34 Hapranda
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Deltagare på Fäbodriksdagen 2014 funderar över fäbodbrukets möjligheter,
svagheter, stykor och hot under lördagens workshop.
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” Utan eldsjälar står sig
landsbygden slätt ”
— År 2020 kommer det finnas ytterligare 2-3 miljarder människor som
tillhör medelklassen.
Så inledde Carl Höglund, ordförande i Gävleborgs fäbodförening sitt
inledningsanförande på Fäbodriksdagen och satte därmed utmaningarna
för fäbodbruket i en global kontext.
— Vi har världens bästa förutsättningar
för lantbruk. Det visar vi genom att
ha 50 procent kanske 30 procent
självförsörjninggrad. Det betyder att vi
importerar en hel del mat, sa Carl Höglund.
I sitt tal kopplade Carl Höglund ihop
situationen för matproduktionen med
arbetet som just nu pågår med att ta fram

det minimala antalet rovdjursföryngringar
som ska ske. Förslaget från mellersta
rovdjursförvaltningsområdet
var
7
föryngringar av varg i Dalarna, 7 i
Värmland och 4 i Gävleborg. Samtidigt
pekade Carl Höglund vid Fäbodriksdagens
tidpunkt oklara politiska situationen där
Socialdemokraterna planerar att regera
ihop med Miljöpartiet. Vad kommer det

Holistic management
Tankarna har utvecklats av Allan Savory från Zimbabwe. Han har arbetat med att minska
ökenspridningen genom att använda sig av stora hjordar av betande djur som rör sig fritt över
stora områden. Betesdjuren ska efterhärma vilda hjordar av gräsätare. Principerna inom holistiskt
betesbruk bygger på att ha en helhetssyn på vad det är man förvaltar och ingen yta ska betraktas
som att den producerar bara en produkt. Det handlar om att besluta sig för vad man vill ha ut av
sina marker både på kort och lång sikt och noggrant följa ekosystemets utveckling.
Savory hävdar att betesdjur är mänsklighetens enda möjlighet att förhindra den globala
uppvärmingen. Genom att använda oss av mer betesdjur kan vi binda in tillräckligt mycket kol i
atmosfären för att nå förindustriella nivåer, påstår han.
Inom holistic managemnet pekar man på att gräsområden har cykler där gräset gror, växer, dör
och bryts ner. I områden med ökenspridning saknas nedbrytningsfasen. Det gamla gräset måste
bort och brytas ner biologiskt för att nytt ska kunna gro. Traditionellt har man svedjat ytor, men
även det skapar läckage av kol till atmosfären. Betesdjuren, menar Savory, hjälper till att stoppa
ökenspridningen genom där hjordarna drar fram täcks marken av dynga och nedtrampat gräs som
kan börja brytas ner. Att marken är täckt av nedtrampat gräs gör också att vatten bättre kan
hållas kvar i jorden. På detta sätt kan markerna börja binda kol och bryta ner metan. Överbetning
förhindras genom att betesdjuren ständigt rör på sig. Savory har genomfört försök på flera områden
med ökenspridning i olika världsdelar.
Savory har fått en hel del kritik för sin forskning. Dels för att hans beräkningar på hur mycket
atmosfäriskt kol som kan inlagras är allt för optimistiska dels för att hans försök har varit svåra att
återupprepa av andra forskare.
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innebära för rovdjursfrågan var en fråga
som Carl Höglund ställde sig.
— Föryngringarna ska ske över en
femårsperiod, alltså också ungefär till 2020.
Då vi ju samtidigt skulle bli några fler.
Carl Höglund nämnde också kostdebatten
och Holistic management (se faktaruta här
intill).
— Vi lever i ett land som saknar
livsmedelsstrategi. Maten i Sverige är en
EU-fråga har Reinfeldt sagt. Vi har bra
livsmedelslagar och sträng kontroll för att
kontrollera efterlevnaden, men när det
kommer till offentlig upphandling gäller
inte reglerna längre, sa Carl Höglund.
Han syftade på läget att offentliga
institutioner som inte lägger manken till i
sina upphandlingar köper in utländsk mat
som kan produceras billigare då reglerna
inte är lika stränga.
—
Att
marknadsföra
våra
premiumprodukter som rimligen är dyrare
att producera är en politisk icke-fråga. Det
är näringens eget problem.
Carl Höglund avslutade sitt anförande med
att efterlysa den ekonomi som handlar om
ordets rätta betydelse. Hushållning. Och
pekade på att omställning till ett hållbarare
samhälle kanske handlar om att tänka mer
vi.
— Gävleborgs fäbodförening hälsar er
välkomna och jag vill passa på att rikta ett
särskilt tack till Stefan Olander. Som dragit
ett stort lass för att vi ska kunna vara här.
Utan eldsjälar står sig landsbygden slätt, sa
Carl Höglund.
Han passade också på att tacka de som
varit med och sponsrat Fäbodriksdagen.
Ovanåkers kommun, Studiefrämjandet,
Länsstyrelsen i Gävleborg och Centerpartiet
Ovanåker
— Jag hoppas att den här dagen blir
särskilt intressant för dig som sett till att
komma hit.

“Mångfaldens utmark” av
Kelvin Ekeland
Till talarna på Fäbodriksdagen delades Kelvin
Ekelands bok “Mångfaldens utmark ut”. I
den delar författaren med sig av sina samlade
kunskaper och insikter på ett personligt
vis. Bland anant tar den upp naturvårdens
paradigmskifte som alltjämt tycks pågå hos
olika grupper i samhället. Paradigmskiftet
startade med insikten att ängs- och betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måste hävdas för
att alla de växter, fåglar och småkryp som följer
med hävden ska vara kvar.
Men ännu vilar vildmarksromantiken
som en tung filt över den förda politiken och
myndigheternas regelverk. Det påverkar direkt
de som vill leva och nyttja utmarkens resurser
som till exempel fäbodbrukarna. Kelvin Ekeland
tar upp en förda rovdjurspolitiken som ett
exempel och den lilla vackra orkidén norna som
ett annat lite mer lågmält exempel. Nornan är
för många en symbol för den orörda naturen,
men Ekeland gör gällande att den följer i
betesdjurens spår. Den behöver störd jord för
att kunna gro.
Författaren beskriver hur interna konflikter
kan uppstå då byråkratins företrädare som delar
ut stöd inte ser till olikheterna mellan olika
former av fäbodar. Kelvin Ekeland beskriver på
olika sätt det mångbottnade med fäbodbruk.
Att det är kulturhistoria, att det är ett
jordbrukssystem som producerar mångfald som
biprodukt och bevarar lantraser och att det är
dessutom ett energisnålt sätt att producera mat.
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Landshövdingen betonar

kvinnornas kultur
Gävleborgsläns
Landshövding
Barbro Holmberg stod för det
högtidliga öppnandet och sa
några inledande ord. Här följer
ett sammandrag av hennes
anförande.
Gävleborgslän är ett län som tillsammans
med Dalarna och Jämtland har flest levande
fäbodar. Det är något att vara oerhört stolt
över och fäbodarna är något vi verkligen
vill bevara i vårt län.
När jag började som landshövding så
visste inte så mycket om fäbodbruk. Jag
fick tillsammans med Calle och Sune och
några andra åka runt och besöka ett antal
fäbodar. Efter den resan känner jag att jag
kan lite mer om fäbodbruk, dess kultur och
historia.
Vad jag också kände var en stolthet över att
få vara landshövding i ett län där vi faktiskt
har den här kulturen och att länet faktiskt
har en levande fäbodkultur.
Det som också slog mig då var att
fäbodbruket på något sätt var kvinnornas
kultur. Att det var väldigt mycket
kvinnorna som var på fäboden, mjölkade,
som gjorde ost och messmör. Det var en
mansdominerad värld och kvinnorna som
kom till fäboden kunde leva ett ganska
självständigt liv. Trots att det var, och är,
ett tungt arbete så var det en frihet för
kvinnorna.
När jag som landshövding kom till
Gävleborgs län tänkte jag mycket på att
det är väldigt mansdominerat i mångt och
mycket. Gävleborg har en historia med

skogsbruk, järn- och stålframställning.
Det är mycket männens historia. I det
perspektivet tycker jag att fäbodbruket och
kvinnornas historia gav mig väldigt mycket.
Det är också ett skäl till att kämpa för att
behålla fäbodbruket.
Jag behöver inte prata så om fäbodbrukets
viktiga funktion för er. Det är ju ni
experter på. De här dagarna handlar ju om
framtiden. Det är viktigt att tänka på - hur
kommer det att se ut om 20 år, om 30 eller
40 år? Kommer vi behålla den här kulturen?
Kommer vi kunna behålla ett levande
fäbodbruk? Inom myndighetsvärlden gör
vi riskanalys. Alltså tittar på vad vi har för
risker. En risk som ni kommer prata om
antar jag är återväxten. Hur ser tonåringar
idag på fäbodbruket? Hur kan man göra
det spännande för nästa och ännu nästa
generation?

Vi måste få en både och lösning. Vi
har internationella och nationella
överenskommelser som säger att vi ska ha
en livskraftig rovdjursstam å ena sidan. Vi
ska också arbeta för att behålla ett levande
fäbodbruk. Vi måste hitta en lösning och
det är inte en lätt ekvation. Men är det några
som kan hitta okonventionella lösningar på
detta så är det här på fäbodriksdagen.
Jag kan väl också säga att vi pratade
om stödet till fäbodbruket inom
landsbygdprogrammet på lunchen. Vi vet

inte så mycket om det ännu. Vi vet att det
kommer att bli stöd till rovdjursavisande
stängsel, men vi vet inte hur stödet kommer
att se ut. Det är ju heller inte helt enkelt
med stängsel i fäbodbruket.
Jag ska inte orda så mycket mer. Ni
har väldigt viktiga diskussioner om hur
framtiden ska bli. De vägval ni gör betyder
väldigt mycket.
Önskar rika er två framgångsrika dagar och
viktiga diskussioner.

Carl Höglund delade ut boken “Mångfaldens utmark” till Barbro Holmberg efter
anförandet. I sitt tal betonade betonade landshövdingen vikten fäbodkulturens prägel
av att vara kvinnornas kulturhistoria.

En annan risk är ju förstås rovdjuren.
Där skulle jag bara vilja lägga till
en sak. Det är helt rätt att mellersta
rovdjursförvaltningsområdet har föreslagit
att vi ska ha 4 föryngringar i Gävleborg
men jag har reserverat mig mot förslaget.
Det vi klarar av i det här länet bland
annat mot bakgrund av fäbodbruket är
två föryngringar. Sedan får vi väl se vad vi
hamnar i detta. När vi skulle besluta om
förslaget fick jag välja: antingen bli ovän
med mina kollegor eller bli ovän med de
som sitter i viltförvalningsdelegationen. Jag
valde att bli ovän med mina kollegor. Hur
skulle jag annars kunna stå här. Nä, skämt
åsido, jag tror verkligen det. Vi klarar inte
mer än två föryngringar, men nöd så att
säga. Vi får se var vi hamnar.
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” Ska jag bli stolt
eller förbannad? ”
Ett trettiotal deltagare var med på
fäbodriksdagen i Mållångstad.

Till middag bjöd Olle Berglund på
eget lammkött direkt från grillen.
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Ovanåkers kommunalråd Yoomi
Renström
(S)
presenterade
kommunen för de församlade.
Bland annat nämndes några kända
personer från trakten.
Kända personer förknippade med trakten är
till exempel miss universum 1955, Hillevi
Rombin, från Alfta och dataspelsutvecklaren
Markus Persson, uppväxt i Edsbyn, känd
för spelet Minecraft och företaget Mojang
som såldes till Microsoft för 17,8 miljarder
kronor. Det motsvarar i runda slängar 30
kommunbudgetar i Ovanåker.
— Skattar han här i kommunen,
skojade någon i publiken.
Tyvärr inte, svarade kommunalrådet
men däremot cirka 800 andra företag.
Bland annat det stora företaget Svenska
fönster.
Yoomi Renström berättade också
kort om utveckladet av besöksnäringen,
värlsdarvet och om kandidaturen till
biosfärområdet.
— De delarna går ju lite hand i
hand och ni kommer höra mer om
biosfärkandidatområdet sedan.
Yoomi Renström fortsatte med att
berätta om författaren Hans Lidman som
under sin levnadstid var bosatt i Ovanåkers
kommun.
— Jag visste ju att han var författare,
berättade Yoomi Renström och fortsatte
med en liten anekdot.
När en flugfiskepassionerad kollega
berättade att han skulle bli ordförande i
Hans Lidmansällskapet blev hon förvånad.
Hon betraktade inte kollegan som särskilt
litterärt intresserad.
— Men vet du inte att Hans Lidman är

Ovanåkers socialdemokratiska
kommunalråd Yoomi Renström.

den största författaren vad gäller flugfiske
sa han till mig. Och så tittade han på mig
och sa: “Hur kan du vara kommunalråd i
Ovanåker och inte känna till det!” Man får
lära sig nya saker hela tiden, konstaterade
Yoomi Renström.
Hon berättade också att hon ibland när
hon är ute och representerar sin kommun
får höra av kommuner med större städer
att landsbygden snart kommer bli som en
enda stor fäbodvall.
— Det har jag funderat på vad som
menas när man säger så. Fäbodvallarna är
ju vi väldigt stolta över att vi har. Det är
sådant som folk åker hit för att titta på för
att det är exklusivt och fint. Så när jag hör
sådana där kommentarer vet jag inte om jag
ska bli stolt eller förbannad. Jag förstår inte
vad som menas med det. Ni som är här vet
ju vad det innebär och värdet av fäboden.
Jag vet ju vad ni skulle svara om jag ställde
frågan till er, avslutade Yoomi Renström
som tillsist återigen hälsade välkommen.
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Skapar modeller
för hållbarhet
Älven Voxnan slingrar sig genom skog- och jordbrukslandskapet, likt
en pulsåder, och är den geografiska utgångspunkten för Ovanåkers
kommuns arbete med sin kandidatur till biosfärområde. Olle
Berglund, projektledare, och Jens Hansen, koordinator, berättade på
Fäbodriksdagen om sitt arbete.

Jens Hansen är biolog och är anställd av Ovanåkers kommun som koordinator för
projektet att göra Voxnadalen till biosfärområde.

I december 2013 godkändes området som
kandidat till att bli biosfärområde och nu
har Olle Berglund och Jens Hansen fyra år
på sig att skriva en ansökan. Biosfärprojektet
bär arbetsnamnet “Hälsingebygden i
Voxnadalen” och de grundläggande syftena
med projektet sammanfattas:
Där natur och kultur gynnar varandra
Där samspel skapar helhet och hållbarhet.
Där vi brukar utan att förbruka.
— Det handlar om att lyckas skapa
ett stycke fungerande natur och kultur.
Fokus ligger på att främja naturvård och
samhällsutveckling, sa Jens Hansen.

Utgångspunkten är att mänsklig välfärd
säkerställs genom bevarande av biologiska
mångfald. Den biologiska mångfalden skapar
ekosystemtjänster som skapar förutsättningar
för mänskligt liv och sådant som gör livet gott
att leva förklarade Jens Hansen. Det handlar
om allt från en mångfald av pollinatörer och
forsande vattens syresättande av vattendragen
till lövens rogivande prasslande och vackra
solnedgångar.
Jens Hansen är koordinator för projektet
och biolog. Han berättade om sin uppväxt
på en en tio hektar stor gård i Danmark
med ett självförsörjande jordbruk.

Biosfärområde
Biosfärområden utses av FN-organet
UNESCO. Det är ett verktyg inom
forskningsprogrammet “Man and the
Biosphere” som syftar till att testa
nya metoder och få kunskap för att nå
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Idag
finns
det
fem
godkända
biosfärområden i Svergie.
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Kristianstad Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Blekinge Arkipelag
Östra Vätterbranterna
Just nu finns ett kandidatområde och
det är Hälsingebygden i Voxnadalen.
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— Det har betytt mycket för mig och
mitt synsätt som biolog. Vi får inte ska
ta bort människan ur sitt sammanhang.
Människan sitter inte bara vid sitt fönster
och betraktar naturen och de hotade
arterna. Människa och natur kan vävas
ihop på ett gynnsamt sätt. Det måste finnas
människor och ett levande företagande för
att vi ska kunna leva väl. Därför är också
lokal samverkan är grunden. Vi hade inte
blivit kandidatområde om vi inte kunde
visa UNESCO att det fanns lokala intressen
som backade upp projektet, sa Jens Hansen.
I Hälsingland finns också hälsingegårdarna
kända för sina utsmyckade festsalar. Sju av
gårdarna är utsedda till världsarv.
— Vi tycker det är jättespännande med
världsarvet - just att knyta ihop världsarvet
och biosfärkandidaturen, säger Olle
Berglund som är projektledare för arbetet
på kommunen.
Han berättar att sedan gårdarna blev
utsedda till världsarv har turismen ökat. I
arbetet med att bli ett biosfärområde handlar
det bland annat om att ta till vara på de
resurser som finns i området och som pekar
på den traditionella användningen av jord
och skog. Det handlar om att arbeta med

flera olika områden som att utveckla fisket,
skogsbruket och att integrera olika delar av
samhället. Som till exempel integrera ett
traditionellt fäbodbruk med befintliga lagar
kring livsmedel, handel och bevarande av
rovdjurstammar. I denna diskussion kom
det upp på konferensen om vikten av att
verkligen studera hur det sett ut historiskt.
Att ta hänsyn i rovdjursförvaltningen
kring hur jakten gått till. Hur och på vilka
grunder som det jagats med målet att få en
skygg rovdjursstam.
Jens Hansen beskriver arbetet som tvådelat.
Det ena är det som ska ge ett fint diplom
från UNESCO att rama in i guldram
och hänga på väggen. Det andra är det
riktiga arbetet som faktiskt ska få det att
fungera rent praktiskt att sammanföra
natur och kultur till en hållbar helhet. Ett
biosfärområde innebär inget ytterligare
regelverk eller skydd som läggs till befintliga
lagar och regelverk, men däremot en del
större möjligheter till finansiering menar
Jens Hansen.
— Projektansökningar relaterade till
biosfärkandiatområdet har bättre chanser
att få resurser eftersom de ingår i ett större
sammanhang.

Ordbruk
Under konferensen diskuterades även språkbruket. När det handlar om vem som
har makten att definiera problem och lösningar har ju orden en stor betydelse. Jens
Hansen menade att det mesta förändras. Om en kultur ska bevaras så måste det vara
en rörelse som bevaras. Håkan Tunon påpekade användningen av orden ofta utgår från
engelska texter med begreppen conserve och maintain alltså bevara och bibehålla. I
översättningen kan nyanser förbigås. Bevara antyder något musealt som ska frysas
som det var en viss tid. Bibehålla är ett begrepp som inbegriper ett mer levande
förhållningssätt. Någon i publiken tipsade om nyordet bebruka. En sammansättning
av orden bevara och bruka.
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Olle Berglund berättade om de många olika initiativ som tagits under åren som nu
mynnar ut i arbetet med biosfärkandidatområdet.

Ett av arbetena som Jens Hansen gjort är en
landskapsanalys över Sässmanområdet.
— Sässmanområdet är lite som
biosfärkandidatområdet fast i miniatyr.
Området är en jordbruksbygd som
översvämmas ofta och där finns mellan
fem och tio brukare och ett hundratal
markägare. På grund av sina naturvärden,
bland annat ett rikt fågelliv, är det utsett
till Natura 2000 område och det råder
samrådsplikt. Det betyder att de boende i
många fall måste kontakta myndigheterna
för att få göra olika typer av åtgärder som
normalt inte kräver tillstånd. Jens Hansen
beskriver det som att reglerna tidigare
skapade förvirring och att jordbrukare
undrade vad man fick och inte fick göra.
— Om jordbrukarna slutar använda
det här området då är alla naturvärden
förlorade, säger Jens Hansen.
För att skapa mer tydlighet och bättre
helhetssyn har det skapas ett underlag
för beslut som prioriterar olika åtgärder
och områden. Det skapar en större

förutsägbarhet och ett bättre underlag för
till exempel länsstyrelsens beslut.
— Det är en skötselplan för ett
jätteområde. Det är ett bra stöd för alla. Till
exempel när tjänstemän tar beslut så kan de
se till helheten snarare än till bara en liten
del.
Jens Hansen menar att myndigheternas
arbete med bland annat detta har förändrat
attityden hos de boende i området.
— Det är helt annorlunda nu. Nu är
inte myndighetspersonerna farliga utan
välkomna.
Jens Hansen att den här typen av
helhetsgrepp är ett bra verktyg för att
jobba med många olika saker. En samling
fäbodbruk i en region till exempel.
Planerna för biosfärkandidatområdet och
Sässman är stora. Det finns tankar på
besökscentrum och utvidning av området
ända upp mot nationalparken Hamra. Det
måste ingå en del så kallade kärnområden i
biosfärområdet som är skyddade enligt lag.
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Perspektiv på
myndigheter
och brukande
Håkan Tunón från Centrum för biologisk mångfald, CBM, talade under
rubriken under rubriken utmarksbetets påverkan om sitt eget arbete
med fäbodfrågorna och insikter i kopplingen mellan myndighetsvärlden
och fäbodbrukarna. Han ger flera exempel på olika ingångar i arbetet
med fäbodfrågor och sätter dem i sitt sammanhang. Här följer en
transkribering av föredraget något förkortat.
Jag fick en titel som jag sedan ändrade
och sedan har jag gjort ett föredrag på
ett tredje ämne. Jag vet inte var det här
kommer sluta. Det kanske blir ett fjärde
ämne innan vi är slutar. Stefan frågade
mig egentligen om någon från CBM,
Centrum för biologisk mångfald, kunde
komma hit och prata om utmarksbetets
påverkan. Då tror jag han tänkte sig en
biologisk genomgång. För några år sedan
gjorde vi faktiskt en genomgång av den
vetenskapliga litteraturen om utmarks- och
skogsbetes påverkan på biologisk mångfald.
Det är inte riktigt mitt bord egentligen så
jag tänkte att jag pratar om något annat
istället. Så då la jag till en underrubrik
som jag tyckte kunde vara bra: “Värden av
fäbod- och utmarksbruk”.
Jag tycker det var ett väldigt inspirerande
pass alldeles nyss. Jag tänker på hur
det här har kommit in i mitt liv på alla
konstiga ledder och hur många gånger jag
har hamnat i Ovanåker både fysiskt och
mentalt under de senaste, väldigt många,

åren. Jag tror att första gången jag på
riktigt var norr om Dalälven var 1990. Jag
är sörlänning, men det tycker jag att jag
hyggligt tagit igen. Första gången jag var
på resa på riktigt med fäbodbruket var i
samband med ett projekt med CBM som
Kelvin Ekeland anordnade inom ramen
för Nordiska kulturlandskaps förbundet.
Jag tror det var 1998. Vi kuskade runt till
massor av fäbodar. Vi bodde i Svågadalen
hos före detta språkröret för miljöpartiet
[Lotta Nilsson Hedström. Reds. anm.],
fast språkrör var hon inte då. Det är många
konstiga vägar som har slingrat sig förbi.

Läs om biologisk mångfald i
betade utmarker
Rapporten “Utmarksbete, främst skogsbete, och
dess effekter på biologisk mångfald” är skriven
av Weronika Axelsson Linkowski, CBM, 2010.
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CBM
Centrum för biologisk mångfald ett samarbeter
mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och
Uppsala universitet. Personalen sitter i Uppsala.

Vi hade en samrådsgrupp tillsammans
med Naturvårdsverket, Jordbruksverket
och
Riksantikvarieämbetet
[om
biosfärområden]. Kelvin hade också där ett
finger med i spelet och då hade ni [syftar
till föregående föreläsare Reds. anm.] en
dragning på Naturvårdsverket. Det borde
varit 2003. Sedan dess har jag burit med
mig Ovanåker som ett väldigt intressant
exempel på frågan runt förvaltande av
biologisk mångfald, lokal delaktighet och
värnandet av traditionell kunskap.
Jag går tillbaka till första gången jag var iväg
norr om Daläven. Då var jag faktiskt utanför
Jokkmokk och intervjuade samer om samisk
medicin. Jag är egentligen naturkemist
och jobbar med etnofarmakolog, alltså
traditionell medicin och förklaringar till
olika saker, så det är ju därför jag står här.
Det här är en liten exposé över Centrum
för biologisk mångfalds involverande i
bland annat fäbodfrågan. Anledningen att
en naturproduktkemist jobbar på Centrum
för biologisk mångfald beror på att jag
blev uppringd hösten 2007 och de sa att vi
vill ha en koordinator för ett projekt som
kartlägger svensk naturresursanvändning.
Du borde vara rätt sa dem. Det handlade
om att skapa ett bokverk om svensk
naturresursanvändning och förebilden
var som alltid dansk. Tio år tidigare hade
dansken Vang Brøndegaard skrivit Folk og
Flora i fyra band. Sedan fortsatte han med
Folk og Fauna i tre band och sedan klämde
han till med Folk og Fä som blev två band.
Han hade alltså på egen hand gjort ett
niobandsverk över danskt nyttjande. Det
var introduktionen till varför vi i Sverige
också ville göra ett motsvarande bokverk.
Det blev tre band och allt var färdigt 2007.

Något som berör det här med Ovanåker
och biosfärtankar var när vi gjorde en
utredning åt Miljödepartementet där vi
utgick från konventionen om biologisk
mångfald och bland annat den artikel
som heter 8j. Jag tänkte inte visa den för
omväxlings skull. Den handlar om folkligt
kunnande om naturresursanvändning,
bevarande och nyttjande. I samband med
det arbetet så arbetade vi med hur kan man
få lokalsamhällets traditionella nyttjande
och sedvanebruk av biologisk mångfald att
komma in i beslutandeprocesserna. Det
där blev en rapport som sedan ledde till att
Miljödepartementet och Regeringen kom
fram till beslut om att inrätta ett nationellt
program för lokal och traditionell kunskap
relaterat till bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald. Det där
har jag sagt ganska många gånger. Det
kallade vi för Naptek.
Det var introduktionen till det här. Jag
har lagt in en eftergrej också. Vi har också
haft ett interregprojekt tillsammans med
Bioforsk i Norge som handlar just om
utmarksbete och det projektet tog formellt
slut sista augusti och ska redovisas sista
oktober i år. Naptek var ett sexårigt uppdrag
från Miljödepartementet. Vi fick order om
att arbeta kring de internationella tankarna
Artikel 8j - vad är det?
Artikel 8 i konventionen om biologisk mångfald
handlar om in-situ bevarande och 8j som Håkan
Tunón ofta refererar till lyder:
8j) med förbehåll för dess nationella
lagstiftning respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare
tillämpning av dessa, med godkännande
och deltagande av innehavarna av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor,
samt främja rättvis fördelning av nyttan
som uppkommer vid utnyttjandet av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor;
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kring den här artikeln och främjande
av lokal och traditionell kunskap, lokal
delaktighet, lokalsamhällen och biologisk
mångfald. Det var jätteroligt. Där kunde
man göra nästan precis vad som helst.
Inte riktigt. Vi hade på sätt och vis ingen
styrning mer än att vi skulle verka i den
andan som artikel 8j kommit och på det
sätt som de internationella diskussionerna
gick. Det gjorde att vi kunde göra en
väldig massa roliga saker. Vi kunde koppla
an och använda våra erfarenheter i andra
sammanhang. Vi kunde fungera som en
katalysator och spindel i nätet och göra
massor av saker. När programmet tog slut
kom kom det ett specifikt tredelat uppdrag
från Miljödepartementet för 2011 som
var en ren uppdragstext. Från och med
2012 så står det med i regleringsbrevet
till Naturvårdsverket att de får använda
pengar för att ge oss uppdrag om de vill.
Så sedan 2012 så gör vi egentligen enbart
det som Naturvårdsverket ger oss order
om att göra inom det här området. Vi har
inget handlingsutrymme och vi kan inte
ha någon långsiktig planering eftersom vi
inte vet om vi har någon finansiering efter
årsskiftet. Egentligen ska vi ekonomiskt
hanteras enligt det goda administrativa
systemet så egentligen kan vi inte ha någon
verksamhet mer än löner från 1 december
om det ska hinna faktureras och det ena
med det andra. Det är en lite rörig situation.
Åter igen till den lyckliga tiden och att göra
vad vi vill. Jag slängde ihop några exempel
på rapporter som vi gjort som konventionen
har rekommenderat att man ska göra inom
sitt eget land och saker som vi gjort med
direkt anknytning till fäbodbruket. Vi har
samarbetat med fäbodorganisationerna och
gjort Fäbodriksdagsrapporter till exempel,
vi hjälpte till med en utmarksrapport från
Rättviks kommun där det var ett symposium
om jag inte missminner mig alldeles, vi
gjorde Veronikas rapport om hur biologisk
mångfald påverkas av utmarksbete, vi
samarbetade med Riksantikvarieämbetet
och Länsstyrelsen i Dalarna om inventering

av biologiskt kulturarv i fäbodskogen som
handlade om vad man kan se för spår idag
och det blev ett faktablad som kom ut förra
sommaren. Det är på lite olika sätt som vi
jobbat med de här frågorna.
Vi har också försökt lyfta blicken och tänkt
att biologisk mångfald inte bara är något
som är biologi och inte bara fäbodbruk till
exempel utan det är andra saker också. Vi
har pratat lite löst om hållbar utveckling
och framtiden och så. En del av de här
projekten har också bidragit med pengar
som medfinansiering för olika projekt.
Så vi hade med Hela Sverige ska leva
ett projekt som hette Hållbara bygder 2
som sedan ledde fram till Omställning
Sverige och omställningsrörelsen som
är en del av det. Tillsammans med
Ljusdalsbygdens museum, Kelvin och
Lena på Hembygdsförbundet så jobbade
vi med boken som också finns här i några
exemplar. Den heter “Ju förr desto bättre”,
det är den rosa ed en ost på. Det var ett
EU-projekt som också ledde fram till
boken “Fråga Farmor” och det här “Save
our sources” som var en utställning på
Ljusdalsbygdens museum om hur kan det
lokala kulturarvet komma in i tankarna om
ett hållbart samhälle.
Det har varit väldigt roligt och
stimulerande att kunna arbeta med en
mängd olika ingångar och få helhetsgrepp
och lämna stuprörstänkandet - nu handlar
det om naturvård, nu handlar det om
hållbarhetsfrågor, nu handlar om vad det
nu handlar om… Vi har kunnat arbeta i
stort sett nästan hur som helst med det här.
Vi har också haft, och har fortfarande
ett nära samarbete med sametinget om
samiska frågor, samisk traditionell kunskap,
kartläggning av traditionellt nyttjande av
landskapet och även rena policydokument
om hur samtetinget ska jobba med dessa
frågor. Så vi har skaffat oss en ganska god
bredd av väldigt många olika saker och
olika sätt. Varje projekt, om det handlar om
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ett samiskt projekt, fäbodprojekt eller om
det handlar om något annat, ger värdefulla
erfarenheter som kan användas på andra
delar.
Vi har också ägnat oss åt att synliggöra de
areella näringarnas historia och källmaterial
på olika sätt. Tillsammans med KSLA har
vi gjort en skrift som handlar hur man
hanterar olika källor till kunskap bland
annat intervjuer och så. Vi har en lång serie,
än så länge bara fyra böcker, om nybyggarliv
i Vilhelmina som visar på helhetsbruket i
utmarksbruket, i nybyggarlivet och i livet
på landsbygden. På något sätt visar det på
att det här är mycket bredare än allting
fragmenterat som olika delar. Det är ett
försök att ge en lite mer komplex och
oöverblickbar bild av tillvaron.
Jag pratade också om att vi hade haft ett
interreg-projekt som inte är redovisat ännu.
Där har vi haft två uppsatser internationellt
som arbetar med frågan utmarksbruket,
dagens problembilder och frågor framåt.
Jag har med mig några exemplar av artikeln
som jämför Norge och Sverige. Det var en
jättelång exposé över faktiskt bara några av
de publikationer vi gjort i ungefär tio år.
När vi pratar om fäbodbruk så pratar vi
om olika saker. Olika saker som vad är
ett fäbodbruk och vad är huvudsyftet
med fäbodbruk, men också vilka
associationer man får beroende på vilken
bakgrund man har. Vi har ju den fina
uppdelningen mellan Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet. Så har vi
tanken att naturvärden är rara arter av
olika slag, biologisk mångfald kan ju
vara mycket. Sedan har vi frågan om
kulturvärden - då har vi byggnader och
eventuellt då kulturyttringar. Ni som var
på Fäbodriksdagen i Åbyggeby minns
kanske institutet för språk och folkminnes
generaldirektör. Han var där och berättade
om sin bild och tanke om Unescos
konvention om skydd av det immateriella
kulturarvet, tvillingkonventionen till

artikeln 8j i konventionen om biologisk
mångfald. Immateriellt kulturarv handlar
ju om det som inte är materiellt och det
var därför jag spelade näverlur då. Jag har
spelat trumpet i många år så det lät nog
ganska hyggligt…
Just kopplingen mellan den materiella
kulturen och den immateriella kulturen
och både kulturen i form av kultur och
kulturen i form av, vad ska vi säga, den
mer jordnära sidan. Det som handlar om
varför har den olika delar av kulturen dykt
upp. Unescos konvention om skydd av det
immateriella kulturarvet säger att vi ska
värna om sång, musik, berättandeteknik
men också sånt som kunskap i jordbruket
och världsbildstankar. Den konventionen
har utvecklats så har det ju blivit väldigt
mycket fokuserat på just den “finare”
delen. Den mer opraktiska som inte är så
kopplad till bevarandet av den holistiska
verkligheten där kulturyttringarna har
uppstått.
Vi har också bilden av biologiskt kulturarv
som vi kan tänka oss handlar om att mycket
av de naturvärden som är i kulturlandskapet
är hävdgynnade eller hävdberoende. De
kräver en fortsättning av sedvanebruket.
Det kan vara bete, slåtter eller hamling som
är orsaken att arterna finns där. De är ju
egentligen att betrakta som ett kulturarv
som sådant. Lantraser och lansorter är också
ett kulturarv. De brukar beskrivas som ett
grönt kulturarv bara för att visa att det är
någon annan färg på tillvaron. Sedan har jag
skrivit individer också. Då kan man tänka
sig hamlingsträd eller getgranar eller vad
det kan vara för något. Specifika individer
som bär spår av människans nyttjande. Så
då har vi en hel hordmed perspektiv och
det är svårt att säga vad som är vad.
Det finns politiska konflikter mellan
olika
internationella
åtaganden.
I
dagsläget kan vi säga att naturarvet kan
Naturvårdsverket enkelt förstå vad det är
för något. Kulturarv kan kultursektorn och
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Riksantikvarieämbetet enkelt förstå vad det
handlar om. Biologiskt kulturarv tycker
Jordbruksverket att de behärskar på sina
fem fingrar och tycker det är onödigt att
föra in den nya termen. Samtidigt har det
blivit en öppning för Riksantikvarieämbetet
att diskutera andra saker än rena
kulturlämningar. Det förs en dialog om det
här att mötas mellan myndighetsstuprören
och faktiskt diskutera värdet i landskapet
som är intressanta från flera håll.
Sedan stoppade jag in kunskap om
nyttjande som är viktig del av det
immateriella kulturarvet. Det är också det
har försvunnit i Riksantikvarieämbetets
och Institutet för språk och folkminnes
perspektiv på det hela. Kunskap om
nyttjande kan leda fram till just det som
Naturvårdsverket helst av allt vill se. Alltså
hur kan vi använda traditionell kunskap
för att hitta relevanta skötselmetoder för att
värna om naturvärden.
Det finns olika ingångar för olika
myndigheter att komma in i det här
ämnet. Generellt är att fäbodbruket
förvaltar en massa olika värden. Frågan är
alltså hur man hanterar det i längden. Jag
visar en bild från Svebodvallen som jag
brukar använda för att visa på vilka olika
värden som finns och vad man kan tänka
sig göra med dem. Ekosystemtjänster,
biologisk mångfald, kulturarv i form av
miljöer, det immateriella kulturarvet även
i kunskapen i produktionen. Rollen som
det här skulle kunna ha lyfts fram väldigt
ofta - turismen - då har vi plötsligt också
landbygdsutveckling och alltihopa!
En annan ingång till det här är hållbar
utveckling naturligtvis. Var har vi vår
livsmedelsproduktion i dag och hur går det
till. Vad kan kan vi göra för att samtidigt
skapa livsmedel åt en växande population,
bevara kulturvärden, naturvärden och
biologislka kulturvärden och allt vad det
heter. Då är ju utmarksbruket väldigt
värdefullt. Inom parentes kan jag säga att

vi hade ju ett samarbete med Gävleborgs
Fäbodförening om en utredning för
centrum för utmarksbruk inom ramen för
Naptek, någon gång i tidernas begynnelse.
Det var många år sedan. Vart tog det vägen?
Ännu en oavslutad mening.
Sedan har jag en bild som vi tagit fram
inom interregprojektet. Det här är inte
riktigt aktuellt, den är från 2011. Det är
alla fäbodar som har fäbodbetesersättning
från Jordbruksverket. Strax över 200. Den
är inte korrekt, och det kommer den kanske
aldrig bli, men vi gnetat, pysslat och jobbat
och försökt att komplettera. Det är iallfall
de fäbodar som vi vet har existerat iallafall
enligt publicerade källor.
Så då kan man ju diskutera det där med
potentialen. Vi gjorde också en massa arbete
med så kallad ecomapping där man så att
säga ritar ut i landskapet hur till exempel
djuren betar, vart de tar vägen och hur
stora områden som påverkas av betet och så
vidare. Det är en stor del av den här delen
av landet som är påverkat av utmarksbete.
I norra Sverige kanske det inte är så mycket
fäbodar men fjällbete istället. De finns
inte med i det här materialet. Den stora
bristen här är att vi inte är fullständigt klara
med Värmland. Vi har inte fått data från
Värmlands länsstyrelse än. Men vi jämför
äpplen och päron. Det här är de som har
betesersättning och inte de som faktiskt
finns. Det finns absolut fler fäbodar, men
de är inte med på kartan för de finns inte
med i stödsystemet.
Hela den tanken att inifrån det
administrativa systemet bestämma en
definition. Vad är fäbodbete och vad är en
fäbod. Det är inte nödvändigt att det har
en koppling till historien och inte till nutid
heller. Det har ju också blivit en väldigt stor
förändring från lösgående djur till att vara
antingen hägnat skogsbete eller bara bete
på vallen. Jag minns inte siffran men det
kanske var så att det var elva fäbodar som
hade mjölkhantering i Jämtland.
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För att synliggöra utmarksbetets potential för framtiden så har Håkan Tunón
tillsammans med sina kollegor i Interregprojektet tagit fram kartor som visar på
den historiska och nuvarande förekomsten av fäbodar som kan beläggas. Datan är
framtagen tillsammans med respektive länsstyrelse samt SLU. Historiska data från
Värmland är inte kompletta.
Kartan till höger visar vilka fäbodar som erhöll fäbodbetesstöd 2011. Mer
information om detta och mycket annat finns att läsa i Interegrapporten som kan
laddas ner från www.slu.se/cbm

Förr var ju bruket av utmarken inte bara
bete. Det var lövtäkt, slåtter, betesbränning,
vedtäkt inte minst och precis vad som helst.
Landskapet påverkas ju inte alls samma
utsträckning som en det en gång gjorde. Det
kan användas både positivt och negativt.
Hur stor påverkan har vi på landskapet idag?
Hur pass stor påverkan behöver vi för att
kunna värna eventuella biologiska värden.
Vem ska gå ut och göra det? Vårt arbete har
ju litegrann utgått från Naturvårdsverket
och i vissa fall länsstyrelsernas perspektiv
och då är saken ganska klar. Så fort
någonting ska göras i markerna så anlitar
man en naturvårdskonsult som gör arbetet.
Vill man hugga upp en glänta för att gynna
vissa arter så anlitar man en konsult och
inte nödvändigtvis låta brukaren göra saken

som annars kanske gärna skulle vilja.
Inom interregprojektet genomförde vi
en liten resa i somras. Jag vet inte riktigt
hur många vi var 25-40 personer som
kom och gick. Det var mest akademiker,
brukare mest från norska sidan, några
svenska brukare och myndighetsfolk.
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket
och Länssyrelsen Jämtland. Det var en
ganska trevlig och värdefull tur med väldigt
mycket konstiga diskussioner av alla slag.
Vi hade en norsk forskare som arbetade
med betespotentialbedömningar. Han gick
ut med en rapport för några år sedan om att
i Norge finns det bete för en miljard kroner
av utmarksfoder som inte tas till vara. Bara
för att sätta en penning på allt. Just att få
olika myndighetsfolk se olikheterna, för det

Rapport: Fäbodriksdagen 2014 i Mållånger, Hälsingland
- 19 -

är väsensskilt mellan sätrarna på den norska
och svenska sidan. Det var en ögonöppnare
definitivt för de norska brukarna som var
med hela resan. Resan var mitt i juli och
de flesta myndighetspersoner sa att de
hade semester och de flesta brukarna sa
att de inte hade semester. Men jag tycker
vi vi påverkade iallfall en del människor.
Vi diskuterade det här med olika typer av
värden och hur andra näringar kommer in
och vad som gör det svårt eller lätt.
Det vi gör inom Naptek nu är inga trevliga
skrifter eller så. Vi ska inte interagera
med lokalsamhället alls om vi får tro vår
uppdragsgivare. Vi ska ägna oss åt att
titta på vilka processer som styr svenska
statliga myndigheter för att se hur vi kan
genomföra artiklarna [8j] och 10c som
handlar om hållbart sedvanebruk. Vilket
jag räknar med att fäbodbruket är med
i. Vi ska ta fram en handlingsplan för
myndighetsnivån. Vi ska egentligen inte
gå ner på länsstyrelsenivå utan hålla oss
på de statliga centrala myndigheterna.
Det här är i syfte att uppnå ett mål som
är uppställt inom konventionen. Det ska
vara genomfört 2020. Då minsann ska
vi ha upplevt total delaktighet i alla plan
och i diskussionerna kring bevarande och
nyttjande av biologisk mångfald. De får
åka till Ovanåker för att ta reda på hur
det egentligen ska gå till. Det är det som
är vårt uppdrag. Det är egentligen samma
uppdrag som vi fick föra året men nu ska vi
konkretisera. Det är det vi jobbar med just
nu. Under de senaste två veckorna har vi
haft tre stycken workshops. En fokuserad på
hur internationella naturvårdsmyndigheter
arbetar med lokal delaktighet i naturvården.
Det är också kopplat till världsyn, natursyn
och hållbar utveckling.
Vi hade en
workshop i förra veckan där vi var ett 30tal personer från olika organisationer. Då
diskuterade vi hur olika representanter från
lokalsamhället upplever att de blir bemötta
från myndigheterna, vad som eventuellt
försvårar ett fortsatt bruk och också vad
som skulle kunna vara lösningen. Hur

det ser det ut om är bra? Det var bara för
ickemyndighetsfolk och väldigt spännande.
En annan sak jag kan lyfta in här apropå det
nya Naptek. När vi under de första sex åren
arbetade hade vi ett programråd där vi stötte
och blötte vad vi egentligen sysslade med i
olika perspektiv. Ett antal av våra statliga
myndigheter satt med, LRF satt med, det
satt med museer, Hembygdsförbundet.
Sammanlagt några och tjugo som satt
med och diskuterade de här frågorna på
ett holistiskt sätt från alla olika perspektiv
och i glada dispyter om tankesätt. Det var
väldigt värdefullt. Det gav en extra krydda
åt vårt arbete. När Naturvårdsverket tog
över uppdraget sa de att ni kan väl lägga det
på is. Nu har vi lagt det på is i tre år. Jag vet
inte om det är någon som överhuvudtaget
minns att det fanns. Nackdelen med is.
Sedan tänkte jag byta ämne. Eftersom
vi ska prata om framtidsfrågor strax. Vi
har betat av artikel 8j i konventionen
om biologisk mångfald, vi har pratat om
Unescos konvention om bevarande av det
immateriella kulturarvet, vi har gått in på
biosfärområdet som en del i processen att
synliggöra och skapa ytterligare en arena att
lyfta fram fäbodbruket. Då tänkte jag att
vi skulle titta på Satoyama initiatviet. Nu
ska ni få något alldeles nytt. Satoyama är ett
gränsområde, inte ett geografiskt, utan ett
landskapsområde som är trakterna mellan
jordbruksbygd och bergens vildmark. Den
brukade skogsremsan mellan berg och
jordbrukslandskap. Där menar man att det
är en särskild tradition och särskild historia
av långsiktig brukad mark. När Japan var
värd för partsmötet inom konventionen
för biologisk mångfald 2010 så lyfte man
fram Satoyama initiativet som nu är ett
nätverk av olika länder och platser där man
tittar på den brukandeform som man så
vackert brukar kalla för socioekologiskt
produktionslandskap. Vi brukar kalla det
kulturlandsklap. Det handlar om att titta
på hur människor under lång tid nyttjat
naturresurserna och utvecklat bruksystem

Rapport: Fäbodriksdagen 2014 i Mållånger, Hälsingland
- 20 -

Det finns många ingångar till fäbodbruket för olika myndigheter och
myndighetsintressen menar Håkan Tunón. Frågan är hur fäbodbruket, som förvaltar
så många olika värden, ska hanteras i myndigheternas “stuprörsvärld”.

och kunskaper för att kunna nyttja det
långsiktigt. Vi kan se att i många områden
har det blivit storskaliga i industrilandskap
vilket gör att vi förlorar biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och en massa andra
saker. Då är tanken att man ska lyfta fram
olika exempel världen över som kan utgöra
inspiration till att skapa hållbar utveckling.
Det bästa av allt. Det är ett löst nätverk så
det är inte länderna som är med utan det
är organisationer. Vem som helst som har
en organisation med någon så när livskraft
och sysslar med hållbarhet kan lyfta fram
ett landskap och motivera varför just det
landskapet skulle kunna betraktas som
ett långsiktigt hållbart nyttjande baserat
på socioekologiska produktionssätt. Här
är ett exempel där man lyfter fram “high
nature value landscapes” i Karpatien i
Rumänien. Just där lyfter man fram

fäbodbruk, slåtterängar, hamling och
liknade. Man lyfter fram landskapets
hitoria, landskapets nutida situation och
dagens problem och varför det är kan vara
motiverat att lyfta fram som en långsiktigt
hållbar lösning. Vi var i Florens i somras
och pratade om svenskt fäbodbruk i den
här kontexten. Det togs emot väldigt väl
och uppskattades. Just för att många runt
om i världen upplever den här tankegången
som någonting musealt och de italienska
värdarna var turismorganisationer och
turismforskningsscenter som gärna ville se
det socioekologiska produktionslandskapet,
alltså kulturlandskapet, som något som man
skulle kunna exploatera inom turismen. Så
i det sammanhanget tyckte jag det kunde
vara en ny infallsvinkel att fundera på.
Jag hade iallafall tänkt att fundera lite och
skriva något till det här.
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Yttre egenskaper

Orden i stor text är det ord som grupperna enades som viktigast i
diskussionen i stor grupp. Orden under är alla ord som de enskilda
grupperna skrivit på sina papper.

Styrkor

Svagheter

Utmarken,
Biologisk mångfald
Betet
Fäbodlag

Rekrytering
Lönsamhet
Ekonomi
Byggnader som förfaller

Entusiasm, kunskap, envishet, utmarken, traditionell kunskap, ett ekologiskt
sätt att producera mat, lötesrätten, hållbart, en del av ett världsarv, fäbodlag,
starka kulturbärare, erfarna fäbodbrukare, ett duktigt fäbodlag, ideellt arbete,
entusiasm som sprider sig, fin integrationschans, biologisk mångfald, öppet
landskap, bevara byggnader, kulturarv, kunskap finns (måste bevaras),
servering lockar turister, bra reklam, generationsskifte på gång, ekologiska
produkter, närproducerat

Få brukare, dålig lönsamhet, arbetskrävande, prissättning, rekrytering,
ekonomin, dålig “återväxt”, gamla kunskaper kan försvinna, det immateriella
kulturarvet kan försvinna, byggnader förfaller, ekonomin - lönsamheten
dålig, åldrande brukare - vem vill ta över?, avbytare inte utbildade, mer än
heltidsjobb (05.00-22.00)

Möjligheter

Hot

Produkter
Försörjningsberedskap
Nyrekrytering
Samlad kunskap

Politisk valhänthet
Brist på långsiktighet
Fritidshus etc.
Myndigheter
Rovdjur

Efterfrågan på lokalproducerad mat och ekologiska livsmedel, ger biologisk
mångfald och kulturmiljöer, upprätthålla och utveckla krisberedskap, produkter,
omställning till ickefossilt samhälle, social ekonomi, omställningsarbetet/
rörelsen, fäbodkurser, studiecirklar, besök, grön omsorg, skolor, rekrytering,
vänner/bekanta driver den levande fäboden, fäbodlag, integration (stadland, nationellt-internationellt), fältbiologerna, hembygdsrörelsen, mångas
okunskap vi behöver ordna studiebesök och utbildningsdagar för myndigheter,
rovdjursstängsel, praktikanter, vi kan utbilda ungdomar/invandrare ihop
med utbildningscenter, nätverka med andra organisationer och studieförbund
mfl., ha kulturkvällar

Myndigheterna splittrar och härskar, beroendet av stöd, inget långsiktigt
stödsystem, bristande rovdjursförvaltning, politikers valhänthet, brist på
kontinuitet, brist på långsiktighet, rovdjurspolitiken, djur-människa kontakt
(smitta, sparkar, stångad osv), exploatering av bostäder/stugor, massturism
och ytliga kontakter, uppköp av fäbodar för fritidsboende, avsaknad av
föryngring, rovdjur, myndigheter motarbetar, djurskyddsinspektörernas
okunskap, länsstyrelsers attityd - lyssnar för lite, snäva regelsystem, rovdjur,
fäbodbruket är romaniserat (mer än heltidsjobb 05.00-22.00), vem orkar?
(vem vill ta över?, nästa generation), jordbruk läggs ner även fäbodar,
djur försvinner vid ändrad produktion, självförsörjningsgraden för låg,
skogsbrukets inköp, markberedning, vindkraften?

Rapport: Fäbodriksdagen 2014 i Mållånger, Hälsingland
- 22 -

Rapport: Fäbodriksdagen 2014 i Mållånger, Hälsingland
- 23 -

Yttre egenskaper

Den gemensamma workshopen under Fäbodriksdagen handlade om att
i grupper göra en så kallad SWOT-analys över fäbodbruket. Det handlar
om att fundera över verksamheters styrkor (Strengths), svagheter
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats).

Inre egenskaper

Inre egenskaper

WORKSHOP

Bussresa med
vackra miljöer
Ovanåkers kommun är proppfullt
av fäbodar. Så beskriver Mimmi
Göllas, buygnadsvårdare, och
Katarina Eriksson, arkeolog och
kulturhistoriker, som guidade
deltagarna på bussresan som
avslutade Fäbodriksdagen.

Det pågår en debatt om hur länge det
funnits fäbodar i Sverige. På flera platser i
Hälsingland och Värmland finns areoligska
fynd som tyder på fäbodbruk sedan
stenåldern, men hantering av mjölk finns
det inte arkeologiska belägg för förrän
1600-talet.
— Personligen tror jag på att
fäbodsystemet är gammalt, säger Katarina
Eriksson.
Hon berättar att betessystemet med
människor kommit överens och sedan
släppt djur på stora ytor med byggnader
i utmarken finns det belägg för sedan
järnålder.

Första stoppet var på hälsingegården Pallars.
Det är en stor gård rik på utsmyckningar.
— Ägarna lägger ut mycket pengar
själva. De får aldrig 100 % bidrag för att
hålla det i skick. Jag förstår inte att folk vill
vara med, säger Mimmi Göllas när vi står
på deras gräsmatta på söndagsmorognen.
I ett av husen finns måliningar av den så
kallade “blåmålarn”. En okänd konstnär
med särpräglad stil.
Bussresan tog oss förbi ett område med
gamla fångstgropsystem. Älg har jagats i
6000 år. Det var en lönsam näring. Med
utsikt över Sässmanområdet blev det en
fikapaus. Sedan ett besök på Olle Berglunds
fäbod Bergsbo.
Sista stoppet var på Våsbo fäbodar cirka
en mil norr om Edsbyn. Fäbodarna drivs
av Våsbovallarnas sambruksförening. En
styrelse förvaltar och fattar gemensamma
beslut om olika renoveringar. Våsbo fäbodar
är utsett till kulturreservat. Där bjöds det
på kolbullar och mycket kulturhistoria. En
av bodarna är från 1540-talet.
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Deltagarlista
Följande personer deltog vid fäbodriksdagen den 20-21 september 2014

Annika Rudolfsson och Elsa Tesfay berättade om huir de arbetat tillsammans på Krype
fäbod i sommar.

Integration i praktiken
Annika Rudolfsson och Elsa
Tesfay berättade om ett projekt
i Söderhamns kommun där
invandrare kommer och arbetar
på fäbod.

Elsa Tesfay har varit 1,5 år i Sverige och
kommer från Eritrea.
— Annika lär mig allt om fäbodbruket
och språket. Det är svårt med grammatiken

men jag tränar varje dag, säger Elsa Tesfay.
Annika Rudolfsson, som har restaurerat
Krype fäbod i Fagervik tillsammans med
Elsa och flera andra invandrade kvinnor,
är imponerad av de kvinnor som hon tagit
emot på fäboden.
— De har varit jätteduktiga, vilka
kämparkvinnor! Vi tog emot besök på
fäboden och hade omkring 15 besök per
dag. Vi bjöd på kaffe. Det är bra med en
plats där de kan träffa mycket folk.
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Sune Pettersson
Erik Daabach
Stefan Persson, Naturskyddsföreningen
Anna-Lena Erstadius
Kristian Olofsson
Roger Persson
Anders Söderberg
Cecilia Bruce
Roger Beronius
Margareta Granér
Carin Gisslen-Schönning
Calle Höglund
Birgitta Höglund
Malin
Annika Rudolfsson
Elsa Tesfay
Margareta Eriksson
Kjell Halvarsson
Gun-Mari Svessar, Ovanåkers Centeravdelning
Leif Kratz
Bertil Johansson
Claes Möre
Lotta Zetterlund, LRF
Harald Bergman, med fru
Håkan Tunon, CBM
Eva Lidberg
Lena Hisved, Region Gävleborg
Therese Forsberg
Stefan Olander
Jens Hanssen, Ovanåkers Kommun
Olle Berglund, Ovanåkers Kommun
Yomi Renström, Kommunalråd
Barbro Holmberg, Landshövding
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“Helig rönnen är på gården” står det i
det finska nationaleposet Kalevala. Som
vårdträd lär den skydda mot oknytt och
åsknedslag.
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