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Under verksamhetsåret har fyra styrelsemöten hållits.
Den 10 september 2010

Hemma hos ordföranden i Trönö

Den 30 oktober 2010

På Studiefrämjandet i Bollnäs

Den 29 januari 2011

På Studiefrämjandet i Bollnäs

Den 13 mars 2011

På Rovdjurscentret i Järvsö

Exempel på verksamhetens innehåll ges av följande berättelse om senaste verksamhetsåret.
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ÅRSMÖTE 2010
Årsmötet 2010 hölls den 20 mars på Svabensverks herrgård i Ovanåkers kommun. Cirka femton
medlemmar var närvarande. Verksamhetsberättelsen var delad på rubrikerna
• 1 Fäbodnäring, 2 Rovdjur och dylikt samt 3 Medlemsarbete och allmän verksamhet.
Den redovisades i fyrtiotalet punkter.
Revisorerna konstaterade god ordning på ekonomin. Den avgående styrelsen fick sin ansvarsfrihet och
den nya har redovisats.
Efter förhandlingarna avnjöts en förnämlig herrgårdslunch och till en kopp kaffe efter mötet
presenterade geografen Camilla Eriksson från Edsbyn sitt doktorandarbete vid Lantbruksuniversitetet.
Vi har strävat efter att stimulera verksamheter på fäbodar och att arbeta genom andra. Detta innebär att
det är fråga om arbete i nätverk och att alla insatser som redovisas inte genomförts som föreningens
helt egna verksamhet. Under verksamhetsåret har föreningen genom styrelsen, projekt och i olika
grupperingar medverkat i bl.a. följande.

FÄBODNÄRING
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Behjälplig i ekonomiska frågor har varit Redovisningshuset Hudiksvall. Ann Bergman där har
fungerat som kassaförvaltare.
Vi är medlemmar i Landsbygdsnätverket, som verkar inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Vi är medlemmar i den ekonomiska föreningen Mathantverk Gävleborg.
Vi har viss kontakt med stiftelsen Skansen vars stöd betyder mycket för vår trovärdighet. Skansen
kan dessutom bistå med praktiskt stöd i frågor rörande djurhållning, avel, bruk av ett äldre
byggnadsbestånd och traditionell tillverkning.
Med Birgitta och Calle Höglund som kontakter pågår ett samarbete med Centrum för uthålligt
lantbruk, CUL, vid SLU. Intentionen är att granska kopplingen mellan traditionellt brukande och
en hållbar livsmedelsproduktion med bibehållna natur- och kulturvärden.
Vi har haft flera överläggningar med riksföreningen om rutiner för samarbete.
Vi har konstaterat att Jordbruksverkets möjligen har goda ambitioner men att möjligheten att
påverka fortfarande är ringa. Gammal erfarenhet har svårt att hävda sig mot biologisk och
byråkratisk ingenjörskonst.
Återinförande av allmänt stöd till fäbodbete är en viktig fråga. Positiv särbehandling av
fäbodbrukare, enligt Konventionen om biologisk mångfald, är en annan. Vi har aktualisert
frågorna som en hemställan i ett yttrande över ändringar i föreskrifter om direktstöd
Vi konstaterar att den årliga träff med Länsstyrelsen inom miljömålsarbetet inte ordnats under året.
Inte heller bildades den processgrupp kring bete i skog, som Länsstyrelsen utlovat.
Fäbodföreningen vill att all utbyggnad av vindkraft sker planerad. Därför har vi studerat
fäbodskogens olika värden mellan Dellen och Bergsjö-Ilsbo där man vill bygga ett 80-tal
kraftverk. Vi har funnit exploatörens miljökonsekvensbeskrivning undermålig. Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner har respekterat föreningens synpunkter och gjort tematiska tillägg om
vindbruk i sin översiktsplan. Vi inser emellertid att vi inte kan arbeta på samma sätt i hela länet.
Vi har därför gjort ett utkast till policy för vinkraftetablering i skog. Nästa års styrelse får ta
ställning.

ROVDJUR och dylikt
•
•
•
•

Länsstyrelsen ska ha en Viltförvatningsdelegation, VFD, som har beslutsfunktion. I denna sitter
Birgitta Höglund för fäbodföreningen. Tomas Eriksson är hennes ersättare.
Yttranden har i delegationsarbetet lämnats om genetisk förstärkning avseende inplantering av varg
(metod och lokaler) samt jakt på varg
Vi har deltagit i konferensen Människan som rovdjur 20-21 september på De 5 stora.
8-9 november 2010 ställde GFF några intrikata frågor till Jordbruksverket om villkor och värde av
rovdjursturism vid åtel i samband med en konferens om ekoturism på rovdjurscentret De 5 stora.
Ett delsvar har kommit. Vi har begärt komplettering.
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•
•

Pauline Palmcrantz representerade föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Gävleborgs fäbodförening
och Förbundet Sveriges småbrukare, i samband med Miljödepartementets remissmöte om rutiner
för införsel och utplantering av varg i Sverige, den 13 december i Stockholm.
Vi har den senaste veckan ansökt om medel från Naturvårdsverket för att informera om
förhållandet mellan fäbodkultur och rovdjurspolitik. Huvudsaklig samarbetspart med en egen
insats av medel är CBM/Naptek. Rovdjurscentrat är också en part. Det blir kanske Frida och
farmor som svarar för berättandet.

MEDLEMSARBETE och ALLMÄN VERKSAMHET
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Vi har ett bra förhållande till riksföreningen Sveriges Fäbodbrukare vars stadgar omarbetats.
Under året har vår ordförande även varit medlem i den föreningens valberedning.
Vi stöder Riksföreningen i arbetet med att tillsammans med Stiftelsen Skansen ordna
Fäbodriksdag 2011 den 16-18 september.
Vi har varit representerade vid Norsk Seterkulturs seterkonferanse/budeietreff på Nedre Berg Gård
på Brøttum 9-10 april 2010.
Vi har haft representanter vid årets fäbodriksdag 24-26 september 2010 på Persåsen i Jämtland.
Vi har brukaren Anders Henningsson med som föreningens ombud i Järvsö Hembygdsförenings
kommitté för driften av Svedbovallen.
En liten upplaga av vår vägledning för fäbodturism har tryckts upp.
Vårt informationsbrev om fäbodkultur och fäbodbruk har även detta år kommit i fyra olika
nummer.
Värmlands säterbrukarförening köper en del av informationsbrevets upplaga. Vi har på så sätt ett
fortsatt nära samarbete med VSBF rörande föreningsinformation. Röster har hörts för att göra en
gemensam svensk fäbodtidning. Vi har inte tagit något initiativ för detta.
GFF, Ljusdalsbygdens museum och Högskolan i Gävle har tillsammans med Naptek/CBM
genomfört förstudien om former för kunskapsförmedling kring lokal hantverks- och
livsmedelsproduktion, traditionellt och uthålligt naturresursbruk samt utbyte av erfarenheter med
nya svenskar med främjande av fäbod- och annat utmarksbruk som bärande idé. En tanke är ett
skapa ett kompetenscentrum verksamt genom nätverk. Ljusdalsbygdens museum kan fungera som
en del i detta. Ljusdals kommun har varit projektägare.
Just nu pågår en förstudie av möjligheterna för nordisk fäbodkultur att bli förklarad som en
immateriell tradition av universell betydelse. Studien sker i samarbete med studieförbunden ABF
och Vuxenskolan. Studien redovisas i vår.
De båda förstudierna har väckt intresse också i Norge och i dagarna har ett Interreg-projekt inletts
för att ta vara på de erfarenheter förstudierna och andra fäbodprojekt gett/ger och med resultatet
som grund söka medel för fullföljande av alla goda intentioner. Sökande är CBM/Naptek från
Sverige och Bioforsk från Norge. Stödjande är bl.a. fäbodbrukarna och fylken/länsstyrelser.
Vi har beslutat tillsammans med studieförbundet Bilda och Ljusdalsbygdens museum anordna en
kulningskurs vid Näsvall 29-30 juni 2011. Johanna Bölja har tackat ja till att leda kursen.

Järvsö den 13 mars 2011

Calle Höglund, ordförande

Tomas Eriksson, vice ordförande

Anders Henningsson

Stefan Olander, sekreterare

3

Margareta Granér, sekreterare

