Mars 2009

Nävertrumpeten
Information om fäbodkultur och fäbodbruk för
fäbodbrukare, fäbodägare och alla andra …

Ett förslag
Vi har saknat namn på det här bladet som vi vill förmedla till alla gynnare av Gävleborgs Fäbodförening. Man
låser sig lätt när man ska hitta på något slagkraftigt. Vi har snott runt i fäbodvärlden och letat. ”Sletjetaskan”,
som alla skojäntor hade med sig under jätningen, innehöll ju lite av varje och det ska ju även gälla det här
bladet. Men begriper folk vad man menar?
Vi har tittat på loggan, som Göran Bernstål skapade en gång. Lite vanvördigt har den kallats ”Lurtutan”. Inte
så bra! ”Näverluren” då? Inte så tokigt – det är bara det att det namnet är redan upptaget av en tidning som
Värmlands hembygdsförbund ger ut. Nå ”Nävertrumpeten” då, tänker man desperat. Vi vill ju trumpeta ut det
vi anser är viktigt om fäbodkultur och fäbodbruk. Inte lura någon. Vi gör ett försök. Har du ett annat förslag?
Förr sjöng fäbodskogen. När djuren var på sommarbete kunde man från olika väderstreck höra kvinnors
sång, hojt och kolock blanda sig med ljud från lurar och horn, djurens skällor och skogens egna läten,
fåglarna, vinden och bäcken. Det måste ha varit sällsamt att få vara med då …
Ingen vet hur gammal näverluren, denna folkliga trumpet, är. Näverluren är byggd på en trästomme. Nävern
håller ihop de två halvorna och tätar luren. Man har även gjort lurar av enbart näver, men det är kortlivade
instrument utan större musikaliska kvaliteter. Lurar av olika slag, oftast
spelade i par, är inte ovanliga på medeltida vägg- och kyrkomålningar.
Ibland har de målats tvärrandiga på samma sätt som nävern ligger
lindad runt en näverlur. I fynd från vikingatid i Norge och Danmark finns
trälurar byggda efter samma princip, men utan näver. Sådana lurar har
varit hopfästade med rötter eller järnband. Träluren, med eller utan
näver, är troligen äldre än bronsluren.
Äldst som blåsinstrument är säkerligen hornet. I vår folkmusik används
blåshorn tillverkade av horn från nötkreatur. Instrumentet saknar
munstycke och ursprungligen saknades även tonhål. Med tiden har de
blivit vanliga.
Kohornet var vanligt i fäbodkulturen både som kommunikationsmedel,
det vill säga för vallmusik, för att skrämma rovdjur och för förströelse.
Ett kohorn är mer lättspelat ju större det är. Bockhorn, som har en
liknande ton, är likvärdiga. En del hävdar att bockhorn är enklare att
hantera. Flera gamla horn med fingerhål har hittats i svensk jord. Ett är
från Visnum i Värmland och ett annat från Hedemora i Dalarna. De är
daterade till yngre järnålder, ca 500 e.Kr. till ca 1000 e.Kr.

Årsmöte

I jul- & nyårsnumret förvarnade vi om GFF:s

årsmöte i Ockelbo söndagen den 22 mars 2009.
Nu vet vi också lokal och klockslag.

Lokalen är f.d. Östby skola som har adress Finnbacksvägen 12-16 (skyltat). Vägen går parallellt med
länsväg 303 mellan Ockelbo och Hagsta krog vid E4. Mitt för vägen till Sunes ”Levande fäbod” går en väg
mot söder, Hamrångevägen. Efter 150 meter på den leder Finnbacksvägen österut mot Östbyvägen. Kolla
vägkorset.
Tiden är 11.00. Då är kaffet varmt och smörgås ska finnas till. Vi börjar lite mjukt med att Elsa Eriksson
berättar lite om cirkelverksamhet och Ockelbos fäbodar (se Sunes berättelse, sidan 5).
Sedan pratar Birgitta Rangdén en stund om sin särskilda fäbod i Sandviken. Och så följer förhandlingarna…
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Martin Söderkvist
Martin Söderkvist är glad. Han har hamnat där
i livet han vill vara. I en skock med getter. Han
är fängslad, absorberad, helt upptagen av
dessa superintelligenta djur. De driver en
intellektuell lek eller ett spel där det gäller att
hela tiden visa sig klyftigare än motparten.
Men getter är i grunden snälla djur och låter
gärna Martin tro att det är han som dominerar.
Getter är också hjälpsamma. Tillsammans med
20 getter har Martin bildat ett gårdsmejeri i
Skästra strax norr om Järvsö. Han var bara nio
år när han fick sin första get och började göra
ost. Då kokade han hemma i lägenheten så
tapeterna lossnade från väggarna.
Som 11-åring gick Martin en ystningskurs på
resurscentret Eldrimner i Rösta i Jämtland.
Mamma var med och först undrade övriga
kursdeltagare varför hon hade ett så pass
gammalt barn med sig. Att förhållandet var det
omvända var så svårt att tro.
Han gick naturbruksgymnasiet i Ås och
praktiktid och sommarlov ägnades åt olika
gårdsmejerier.
Nu är Martin 19 år och har byggt ett eget
mejeri i hyrda lokaler. Sitt getstall har han hos
en granne. Osten säljer han från de lokaler där
Britta Lindström i många år drev företaget
Brittas Naturgrisar. Martin satsar på färskost
och Vit Caprin. Fårmjölk är ett komplement till getmjölken. Martin vill dock inte splittra sig med att ha både får
och getter. Han kan dock tänka sig köpa fårmjölk och antingen blanda med getmjölken eller göra ren fårost.
Att börja tidigt innebär en del nackdelar. Martin får inte starta-eget-stöd eftersom man generellt räknar med
studier med studiebidrag till tjugo års ålder. Allt har han med andra ord fått göra själv med egna händer och
lånade pengar. Nu ystar han regelbundet 120 liter mjölk varannan dag i jämn rutin.
De 20 getterna är bara en början. I höstas betäcktes 40 killingar. Martin räknar med att snart ha drygt 100
mjölkande getter. Då ska hans goda ost finnas i livsmedelsbutikerna i Hälsingland. Bockkillingarna hoppas
han kunna förädla till festmat och sälja för ett bra pris.
I början av februari 2009 fick Martin ta
emot Kenth Högströms stipendium på
25 000 kronor för berömvärd företagsanda. Det kan löna sig att följa sin övertygelse om vad som är viktigt. Vi vet att
det kommer att visa sig på andra sätt
också. Kanske dyker det rätt som det är
upp någon som vill samarbeta med Martin
och leverera fårmjölk osv? Då kanske livet
också ger utrymme för fäbodbruk, som
ännu är en dröm för Martin.
Vi är dock stolta över att ha Martin som
suppleant i Fäbodföreningens styrelse.
Han stimulerar övriga, även när getterna
vill ha honom hemma.
Martin öppnar nu självköp i Brittas gamla köttbod i Skästra. Adress Bergsvägen 4. Mobil 073-182 11 70
Foto: Eldrimner, Länsstyrelsen och HT.
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Kula, kalla, locka, lulla . . .
Nu har vi samplanerat oss än en gång med
Ljusdalsbygdens museum och Bilda för en
kulningskurs på Backgårds fäbod på Näsvall med
Kersti Ståbi.

Datum 29-30 juni kostnad 1250:inklusive mat och fika
Rabatt 200:- för medlemmar i Gävleborgs
fäbodförening
Start måndag klockan 9.30, avslutning klockan
16.30 tisdag
Enkelt boende med kvällsmat och frukost 300:-, tag
med egna lakan eller sovsäck

Liv på Näsvall

Upplysningar om kulningskursen 2009:
Lisa Johansson, Ljusdalsbygdens museum telefon 0651-71 16 75, 070-515 06 11, även anmälan
Carin Gisslén-Schönning, studieförbundet Bilda telefon 0270-628 20, 070-398 37 83
www.ljusdalsbygdensmuseum.se
Mer info kommer i nästa Trumpet! Men först till buan, får först kula!

Backgårds fäbod på Näsvall är spännande
Näsvall ligger ca 15 km från centrala Ljusdal, nära sockengränsen mellan Ljusdal och Färila. Man når vallen
från Ljusdal och Färila med bil. Det finns även möjlighet att gå till fots eller rida efter äldre stigar och leder.
Näsvall är en vall med lång historia. Den finns markerad som "bodland" på karta av lantmätare Olov Tresk år
1642. I en inventering av fäbodvallar i Ljusdals kommun 1994-95, gavs Näsvall bedömningen Klass 1. Det
innebär att vallen har mycket stort kulturhistoriskt värde. Backgårds fäbod består i dag av vallstuga, krakhus,
stall, fäx, lada och en tidigare kornlada, som är inredd med bäddar och pentry.
Utom Backgårds finns idag fyra privatägda stugor med tillhörande byggnader och Ångmans, en gård som
varit bebodd "året runt". Vallen brukas delvis för rekreation och delvis genom sommarbete för får, getter och
kor. Näsvallsån rinner genom vallen och en frisk vattenkälla förser vallen med dricksvatten.
Backgårds ägs av Ljusdals kommun, och disponeras av Intraprenaden, Hantverksgården, en funktion under
Omsorg & Socialtjänst i kommunen, samt Ljusdalsbygdens museum och familjen Ångman-Granér. Museet
driver sedan många år en utomhuspedagogisk verksamhet som i mycket varit banbrytande. Framtoningen är
anspråkslös med titlar på kurser som ”Tälja så smått” och ”Hantera ull”.
Men kunskapsförmedlingen är gedigen. Verksamheter och bruksföremål knutna till livet på fäboden och
skogen finns i brännpunkten. På Näsvall träffas historia och nutid. Myt möter verklighet. Man kokar messmör,
vrider vidjor, binder kvastar, flätar korgar, bär ved, lockar på djur, berättar historier…
Kurserna bygger på personlig handledning och är öppna både för nybörjare och för de som vill fördjupa sig.
Ljusdals kommun brukar Näsvalls fäbodar också till verksamhet
för människor med funktionshinder. Något som lyckats
enastående bra. Verksamheten har fått en rad erkännanden:
2005, Mottagare av Ljusdals kommuns Kulturdiplom.
2006, ”I Ljusdal är det möjligt”-priset.
2007, ”Användarnas hederspris”.
I Hantverkargårdens dagliga verksamhet ingår
arbete med att tillgängliggöra och levandegöra
vallen. Olof Erikssons donationsfond bidrar med
medel för restaureringar.
En verksamhet är teater, som visats i vallspelet Näsvallarna. Spelet sker nästan utan talade ord.
Alla i gruppen är delaktiga i processen, från planering till färdig föreställning. Alla lär av varandra.
Livet är förunderligt – också, eller kanske särskilt, på Näsvall.
Foto: Intraprenaden, Hantverksgården
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Sune Pettersson berättar
Fäbodföreningen ska ha årsmöte i Ockelbo i år. Sune bor i
Ockelbo. Sune känner alla. När Sune fyllde 70 år härom
sistens ringde en dam och sjöng en gratulationsvisa.
– Vem är du? undrade Sune.
– Känner du inte igen mig?
Sune gissade än på den ena, än på den andra.
– Det är Barbro!
– Vilken Barbro då?
– Barbro Holmberg, landshövdingen.
Så är det. Alla tycker också om Sune; åtminstone ibland. För
Sune säger alltid som han tycker, och då blir en del sura.
Men på Sune är man inte sur länge.
Sune är född på gården där han bor. Där bodde också farfar, farmor och faster Signe med dottern Maj. I
ladugården fanns Krusa och Krona och hästen Frej.
1967 köpte Sune gården av sin far. Sommarbetet
var på skogen och snart började han bruka
Gåsbäcken som fäbod, och på den vägen är det.
Sune tycker om att berätta och tycker också om
fäbodliv och berättar därför gärna om fäbodar. Här
kommer först några minnesbilder från Medskogs
fäbod, nu kallad Vittersjö fäbodar efter sjön som
finns intill. Medkog betyder mitt på skogen mellan
Ockelbo och Hamrånge socknar.
– Min farmor Julia var fäbodjänta där i slutet av
1800-talet, hon var född 1868. Hon berättade att hon
letade korna och hittade dem på ett litet hygge;
”och kan du si, det stack upp 70 koskallar där”, sa hon.

Slåttsveden på Medskog

På fäboden finns i dag elva stugor, åtta fäjs, ett omgjort till stuga och ett rivet för två år sedan. Stugorna i
Medskog ligger mycket nära varann, så jäntorna kunde stå på bron och ropa till varandra, bland annat då de
blev utan ostlöpe. På den tiden kallade de löpen för ”magvatten”. Det skulle vara intressant att höra om det
fanns fler fäbodar där man kallade ostlöpe så?
Vid Vittersjön byggde min syster en stuga i början på femtiotalet, så där vistades jag ibland. Jag minns en
tidig morgon när vi var ute och fiskade då vi hörde ett väldigt plaskande. Vi funderade på vad det var då två
lommar sprang förbi på vattnet och vickade på huvudena. Sen sprang de långa sträckor. Det hade jag aldrig
sett förr.
Vid sjutiden fick vi höra en klockren stämma. Det var Olhans Anny som lockade på korna; hon var på väg
med dem på skogsbete. Det var så vackert så det rös på ryggen och så fågelsången och göken därtill.
Jag minns bara två brukare på Medskos fäbodar.
Det var Olhans; de brukade ha med sex kor, en
kviga och en mindre tjur. Alla kor var mestadels
bruna. Sedan var det Rotzius Hanna; hon hade
två vita med gulbruna prickar och en svart ko. Jag
tyckte de prickiga var så fina. Alla tre hade horn.
Hanna slutade med sitt under femtiotalet men
Olhans fortsatte. Men när Hanna slutade ha kor
fick Olhans problem med sina; de kom inte hem till
kvällen. Hanna hade gett sina sörpa på kvällen
och det var sörpan, som fick hennes kor att gå
hem. Olhans följde bara med.
Anders Gustavs på Medskog
Sedan blev en moster till mig gift med Olhans son Per. Så blev min moster fäbodjänta i Medskog. Mestadels
blev det jag som fick buföra korna till och från Medskog. Under sommaren kunde de ringa med bud från
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fäboden att de ville att jag skulle komma och leta efter korna. Ibland kunde de vara en mil borta. Jag hämtade
dem där nere där Hagsta krog nu ligger. Den kvällen var det alldeles mörkt när vi kom till fäboden.
I dag vet jag inte om jag skulle vilja fara och leta några kor på skogen. Det finns så mycket björn och varg här.
Jag har varken mött björn eller varg, och jag vet inte hur jag skulle reagera vid ett sådant möte.
Nu skriver jag om vad jag minns om Kolforsen. Dit
flyttade man från Perjons i Västersveden med sina
fyra brokiga kor om somrarna. Stuga och fäjs finns
fortfarande kvar. Från granngården flyttade Maja
(Maria) Murén med deras fem eller sex bruna kor.
På fäboden fanns sex bofasta familjer men jag
minns bara tre av dem. Det var Rosendal, som
hade två till tre kor, Lundkvist hade fyra kor,
Sandströms hade fyra eller fem kor – en del av
dem var fjällkor.
När Maja slutade ha kor var dottern Anna Jonsson
där med sina kor till och med 1946. Stugan är kvar
och fäjset är omgjort till bostad 2005.
Maria Murén, Kolforsen
Jag minns när Elsa Eriksson flyttade hit till bygden, som lärarinna i Finnbackens skola. Hon härstammar från
Säbrå, som ligger två mil ovanför Härnösand i Ångermanland. Året var 1956. Elsa blev sedan gift med
bonden Arne Eriksson på gården Erkols i Östby. Elsa blev både lärarinna och bondmora. Där bor i dag sonen
Sven-Arne. Han är nionde generationen där, med anor från 1500-talet.
På Erkols fanns mjölkkor. Till gården hör en fäbod som ligger i Kolforsen. På 1800-talet fanns där 22 brukare.
En liten bit från Kolforsen låg en till fäbod – Gammelfäbodarna. Där fanns tre brukare, men när Gävle –
Ockelbobanan anlades fick fäboden rivas för den låg mitt i vägen för tåget.
Elsas stora intresse är fäbodar, så år 2007
startades en cirkel som kallas ”Ockelbo fäbodar
genom tiderna”. Den leder Elsa med ett
brinnande intresse. Hon har lagt ned hundratals
timmar och forskat om fäbodar i Ockelbo. Hon
har läst Lantmäteriets kartor och studerat gamla
handlingar från Storskiftet och Laga skifte.
Tillsammans med cirkeldeltagarna har ordnats
byträffar och fäbodvandringar i byarna runt
Ockelbo. Gamla bybor har frågats ut om vad de
vet om byns fäbodar. Byvandringarna har samlat
mycket folk. Det har även varit utställningar med
fotografier av fäbodar med djur och människor.
Elsas fäbod i Kolforsen
Fram till 1950 ansågs det ha funnits 50 fäbodställen här i Ockelbo. Nu genom Elsas forskningar är hon uppe i
125 fäbodar med mellan en och 22 brukare.
Sune
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Folkets fyra flödande, förnybara energikällor
Vem äger vinden? Vem äger solen? Vem äger vågorna och det fallande vattnet? Vem äger vår natur?
Finns ägare till allt det vi alltid betraktat som vårt? Våra gemensamma tillgångar. Frågorna är aktuella.
Det gäller också vilka som ska få vara med och bestämma. Medbestämmande. Delaktighet.
Ett stort bolag har upptäckt att det blåser norr om sjön Dellen, ett känt turistmål mitt i Hälsingland. Sedan
urminnes tid har där funnits en fäbodskog gemensam för många socknar. Markerna är även nationellt
värdefulla. Nu ska mer än 80 vindkraftverk ställas på randen av ”Världens vackraste meteoritnedslag”, som
turistfolket säger. Det är ett stort ingrepp. ”Om den här utbyggnaden kommer till stånd blir det den mest
landskapspåverkande händelsen sedan meteoritnedslaget som skapade Dellensjöarna”, säger Bengt Gill,
planeringschef vid Hudiksvalls kommun.
Bolaget påstår att vindkraftverk byggs av material,
som inte brinner och att det därför inte finns någon risk
för brand. Brand är dock en vanlig skada. Och den kan
inte släckas. I de drygt 150 meter höga kraftverken
som planeras finns mellan 600 och 700 liter olja i
systemet. På bilden till vänster har vi placerat ett foto
på ett brinnande kraftverk från Tyskland i norra
Hälsinglands fäbodmarker. Vad en skogsbrand där
kan åstadkomma blev vi plågsamt medvetna om förra
sommaren. Det finns en mängd uppgifter i ansökan
som kräver eftertanke.
När Fäbodföreningen synade ansökan upptäcktes att
vid Laga skifte i Norrbo bedömdes utmarkens bonitet
både av hur många djur som kunde livnäras, och efter
produktionen av ved och virke. När gränserna drogs
undantogs fodervärdet från grunden för skiftet. Den
nyttigheten – mulbete – är fri i Norrbo och den
vidmakthålls ännu. Troligen är det likadant i andra
socknar som Delsbo, Bjuråker, Norrbo, Forsa, Hög,
Ilsbo och Bergsjö. Anspråk på vindbruk var okänt när
utmarken värderades för skiftet. Upplåtelser ger
värden som är gemensamma för skifteslagen. Så har
andra rörliga värden behandlats; vatten, fisk och
jaktbara djur.
Många vill dela rätten till vinden. Föreningen Förenade Vindbyar i Jämtland och Västernorrland kräver fri el till
alla i berört område, plus en procents bonus på exploatörernas intäkter som bygdemedel. Är detta för
blygsamt, undrar en del? I Malå har man ett avtal med Skellefteå Kraft. Berörda av vindkraftparken där ska få
del i vinsten och billig ström. Tidigt fick Malå sameby löfte om andelar. För bolaget har bygdens delaktighet
gjort exploateringen enklare. Även i Arjeplog har man använt metoden. Sollefteå kommun har erfarenheter
från vattenkraften. För att få en hållbar utveckling arbetar kommunen nu för återföring av pengar till bygder
där vindkraft tas. Advokatbyrån Lindahl föreslår en regel om bygdeavgift i Miljöbalken. Norge har en slags
”skatt” som kommuner kan ta vid byggen av vindkraft, industrier, telemaster etc.
När Fäbodföreningen yttrade sig över beskrivningen av de konsekvenser miljön drabbas av genom den tänkta
exploateringen norr om Dellen framhöll föreningen att det behövs en översyn av vilka som ska få dela vad
vindbruk kan ge. Vilka gemensamma rättigheter har de sockenbor och byalag som har marker där det blåser?
Vi tror att frågan om rätt till vinden måste skötas av experter. Och vem klarar av att hålla balansen mellan
enskilda markägare, kollektivet och resten av samhället när rättigheterna ska fördelas? Fäbodföreningen har
bett Länsstyrelsen vänta med tillstånd att ta vindkraft vid Dellen tills det finns entydiga svar.
Frågan om rätten till vinden gäller inte bara fäbodskogen mellan Nordanstig och Hudiksvall, utan hela landet.

Bjuråkers och Norrbo fäbodskogar
Bild: RES
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EU:s beslut är helt befängt!
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har själv gått in i
debatten om de svenska naturbetesmarkerna. Han skriver att
som småländsk bonde håller han helt med om att I Småland
finns gott om trädrika betesmarker, där djuren utan problem har
bete nog för att få foder så de klarar sig.
”EU:s beslut är helt befängt! Jag har därför gjort allt jag kan för
att förmå EU-kommissionen att ändra sig. Jag har själv tagit upp
frågan med kommissionär Marianne Fischer Boel flera gånger
och även visat henne våra trädrika betesmarker med höga
miljövärden. Vi har ordnat otaliga möten med kommissionens
tjänstemän i frågan och jag överdriver inte när jag säger att jag
och mina medarbetare tillsammans har lagt ner mer än 1500
timmar på att försöka rädda de svenska betesmarkerna.”
Det tycks som dåligt använda timmar. Det är bra resultat som räknas. Eskil säger att han fått ett avtal med
EU-kommissionen, som innebär att Sverige har rätt till betesmarker med fler än 50 träd, men att vi måste ha
mätbara och objektiva kriterier för vad som verkligen är betesmark. Jordbruksverket har nu tagit fram sådana
kriterier, och de säger att marker med färre än 60 träd är berättigade till gårdsstöd. För marker med särskilda
värden gäller i stället gränsen 100 träd. Överenskommelsen är befängd.
Lars-Göran Pettersson, från LRF, vägrar finna sig i Eskils besked att
frågan är slutförhandlad. Han menar att regeringen misslyckats med att
förklara vikten av det svenska beteslandskapet för EU och att reglerna
sedan ytterligare krånglats till av Jordbruksverket. – Vi kan inte förstå
dem. Så kan vi inte ha det. Om bönderna i rädsla gör fel och förstör höga
värden är det förödande. En budkavle med 1000 namn för att rädda svenska naturbetesmarker har lämnats
till Eskil. Fäbodföreningen vill ha en del av äran för att ha väckt intresset. Vår väckarklocka har ljudit länge.
Sune Pettersson är en av de medlemmar, som träget smort ringverket.
Fäbodföreningen och Värmlands säterbrukarföring förklarat att måttband och sifferexersis inte skall få ersätta
verklig kunskap om hur naturliga betesmarkers biologiska och kulturhistoriska värden skall främjas. Det är
givetvis de traditionsbärare (fäbod- och säterbrukare), vilka vet och känner till hur saker fungerat och som
varit med och är med och verkar i aktuell miljö, som skall formulera anvisningarna. Det är oroande när deras
kunskap inte tas på allvar. Det är ovärdigt Sverige att inte förmå hävda skogs- och hagmarksbetenas värden
inför EU. Bruk och skötsel av viktiga betesmarker måste helt enkelt bygga på lokala hävdtraditioner.
Föreningarna anser att ju mer konstruerade mallar som skapas för bedömningen av betesmarker desto
svårare blir det att vinna gehör för verksamheten. Därtill ger mallarna en statisk syn på ett biologiskt system
där hävdens kraftspel är en förutsättning för ett bra resultat av aktuellt stöd.
Föreningarna har föreslagit tydliga kontrakt mellan brukare och myndighet om vad som skall åstadkommas
för att ersättningen skall vara motiverad. Sådana avtal kan mycket väl följas upp av en kontrollant utan att
denne uppfattas som subjektiv i sina bedömningar. En personlig uppgörelse är också ett gott stöd och en
förträfflig motivation för brukaren. Men så enkelt får det väl inte vara i EU?
Eskil lyckades dock flytta pengar från gårdsstöd till miljöstöd för att kunna rädda de marker med höga
miljövärden, som faller ur gårdsstödet. Hans förslag är att höja miljöersättningen för skogsbeten, alvarbeten
och för marker med särskilda värden. Det ger ett högre belopp inom miljöstödet än tidigare.
”Jag jobbar så hårt jag kan för att stödet ska gälla från och med i år, så att det inte uppstår några glapp”,
säger Eskil. ”Jag är glad över att vi ändå lyckades rädda de marker som har högst naturvärden. Nu kommer vi
inte längre. Det finns inget mer att förhandla om. Nu hoppas jag att vi får en lugn vår i betesmarkerna.”
Betesmark och slåtterängar med särskilda värden och för många träd för att få gårdsstöd kompenseras med i
snitt 1200 kronor per hektar i miljöstöd. Skogsbeten kommer inte att finnas med i gårdsstödssystemet över
huvudtaget och kompenseras med 550 kronor extra per hektar. Enligt Eskil motsvarar de nya stöden ungefär
de förlorade gårdsstöden. För en enskild bonde kan det som mest handla om 60 kronor mer eller 50 kronor
mindre per hektar. Det finns också ett i dag underutnyttjat miljöstöd för mosaikbeten, som fler har rätt till.
Av de 72 000 hektar som beräknas falla ur gårdsstödssystemet är 59 000 enligt jordbruksdepartementet
redan nu klassade så att de kan få de nya stöden. ”Faller man ifrån för att man bara har allmänna värden så
får man välja att antingen göra en restaureringsåtgärd eller vända sig till länsstyrelsen om man tycker att man
har särskilda värden men inte fått det prövat”, säger Eskil Erlandsson.
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Försök till svar på trevligt brev
Det kom ett brev till vår ordförande med vänliga hälsningar från Maja Dahlqvist på Bessemergymnasiet i
Sandviken, där hon går sitt tredje år. Maja arbetar med ett omdiskuterat rovdjur; Vargen. Hon vill ta reda på så
mycket som möjligt som kan öka förståelsen, både för vargens förespråkare och för dess motståndare.
Maja tycker fäbodbrukarnas syn är intressant. Därför har hon samlat frågor som hon redovisar i 14 punkter. Vi
tycker de är av allmänt intresse och svarar här. Dessutom har fäbodbrukarna Anna Brodin och Tomas Eriksson
i Torsåker lovat att ge Maja sina personliga svar.
1. Finns någon samlande organisation eller förening för landets fäbodbrukare? Det finns en förening som heter
Föreningen Sveriges fäbodbrukare. Calle Höglund är ordförande i både den och i Gävleborgs fäbodförening.
2. Var i landet är fäbodbruket störst? Ser man länsvis är det flest använda fäbodar i Jämtland och Dalarna,
sedan följer Gävleborg och Värmland, I resten av Norrland finns sedan några spridda fäbodar.
3. Hur många aktiva fäbodar finns i Sverige idag, och hur definieras ”aktiv”? En fäbod bildas när en gård har
sina kreaturs sommarbete på en plats så långt borta att där krävs både byggnader och fast personal. Syftet är
att öka betes- och slåtterarealerna och på så sätt kunna föda fler djur över vintern. Det finns nog mellan 200
och 400 sådana fäbodar i landet, som är nödvändiga som delar i fungerande jordbruk.
4. Vad innebär den fäbodverksamhet ni sysslar med idag? I dag finns allt från rent antikvarisk eller museal
verksamhet över sådana med ren jordbruksverksamhet till turistisk och hobbyverksamhet, och olika
kombinationer.
5. Vilka djur håller ni och i vilken omfattning?
Vanliga fäboddjur är kor, getter och får samt hästar. Höns och grisar är inte ovanliga. Så finns hund och katt.
Kor, getter och får är ofta av gamla utrotningshotade lantraser, som rödkulla, fjällko, gästrikeget och lappget.
På fäbodar får de leva som de alltid gjort. Det kan variera mellan fem och 100 djur på en fäbod.
6. Handlar det om turismverksamhet eller är det något ni livnär er på? Eller ser det kanske olika ut från fäbod
till fäbod? Både och …
7. Hur stor är omfattningen av rovdjursskadade boskapsdjurdjur?
Alla fäboddjur skräms nog varje år av rovdjur. Fysiska skador drabbar väldigt olika i olika regioner. Mest
skadas brukarna. De stressas därför att rovdjuren medför oavlönat extraarbete, tiden räcker inte och det är
otäckt att leta efter skrämda djur när man vet att en björn kanske ligger i ett snår och äter på det.
8. Utgör rovdjuren ett stort problem för er? Ja, tyvärr. När nya rovdjurspolitiken infördes lovades ersättning för
alla merkostnader. Nu minns inte myndigheter detta.
9. Är vargen överrepresenterad? Den finns på ställen där fäbodbrukarna inte vill ha den.
10. Har ni haft några vargattacker nyligen?
Det finns minst fem medlemmar i Fäbodföreningen som fått djur vargdödade. Attacker är svåra att ha koll på.
11. Får ni ersättning, av statliga medel, för av rovdjur orsakade skador på boskapsdjur?
Om det konstateras att ett stort rovdjur dödat boskap lämnas ersättning för djuret. Det svårt för brukarna att
styrka stresskador på djuren, som stör fortplantningen, påverkar juverhälsan, ger sämre mjölk, dålig ost; alltså
lägre produktion. Att bevisa psykiska störningar hos djuren är hopplöst.
Ett annat bekymmer är att det är ”Rovdjuren som är normen”. Djurägare ska anpassa sig efter deras behov.
Ersättning för ekonomisk skada i form av merarbete och kringkostnader betalas aldrig fullt ut.
12. Anser du att varg ska få finnas i Sverige, om ja, var och i vilken omfattning? Ja, varg kan finnas utanför
fäbodmarker och renskötselområdet. Varg ska hanteras så att den inte är trygg i närheten av gårdar och byar.
13. Vad anser du om Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik? De säger sig finnas dels ”för fäbodbrukarna”, står ni
bakom dem?
Fäbodföreningen är en organisation och Folkaktionen en annan. Ibland kan vi ha samma uppfattning, ibland en
annan. Vi försöker samarbeta med alla så länge det inte stör vår ideologi. Vår rovdjurspolicy finns på
www.xfabodar.se
14. Vad tycker du om regeringens förslag på varg- och järvjakt?
Den frågan besvaras nästan på sidan 9. Dessutom vill Fäbodföreningen ha
en annorlunda ”förvaltningsjakt” än Naturvårdsverket. Vi ser verkets bruk av
”förvaltningsjakt” som en syftning på ”licensjakt” (lik dagens björnjakt).
Föreningen har i yttrande över Rovdjursutredningen, SOU 2007:89, av minst
två skäl reagerat mot utredningens uppfattning om sådan licensjakt. Dels är
det svårt att anpassa jaktformen till EU:s regelverk. Dels är licensjakt ”blind”
genom att jakten inte självklart sker på de individer som är mest störande
med hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella faktorer.
Föreningens motförslag är en ”ren förvaltningsjakt” enligt ett system som tillämpas i Lettland och som kräver
omsorgsfullt utarbetade förvaltningsplaner samt en grupp särskilda förvaltningsjägare. En långsiktig strategi för
bevarande och förvaltning av de stora rovdjuren, inbegripet en reglerad jakt, ökar enligt vår uppfattning
förutsägbarheten av var vi har rovdjur och kan höja toleransen för dem samt öka gillandet av rovdjurspolitiken.
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Kräver 166 miljoner mer i rovdjursersättning
Renskötselområdet berör åtminstone hälften av
vårt läns kommuner. En tid har förhållandena varit
sådana att samerna ansett dem mindre tjänliga
som renbetasmarker men detta har omvärderats.
Så har exempelvis Jiingevaerie sameby (tidigare
Hotagens sameby) nu använt marker vid
Hudiksvall för bete i några vintrar. Klimatet har
ändrats. Dessutom hotas rennäringen av kollaps
när rovdjuren ökar. Ersättningen täcker i dag inte
de ökade kostnader som rovdjuren orsakar. Därför
vill Sametinget att rovdjursersättningen höjs från
61 miljoner kronor till 227 miljoner kronor.
Professor Öje Danell vid SLU i Uppsala, är inne
på samma linje och menar att rovdjuren utgör ett
akut hot mot rennäringen. Rovdjuren tar så många
renar att det blir svårt att bibehålla renantalet.
Rovdjuren dödar dessutom för många vajor och
kalvarna klarar sig inte. Något måste göras nu,
annars hotas rennäringen av en katastrof – och
det kan gå på bara några år. Rovdjursstammen måste drastiskt skäras ned för att inte rennäringen ska slås
ut, säger Öje Danell. Fäbodföreningen har sökt Danell för att försöka dra paralleller mellan fäbodbruk och
rennäring.
Fäbodföreningen har fått Naturvårdsverkets förslag till regeringen om förvaltning av rovdjur på remiss. Det är
tre tjocka luntor som ska ha luslästs och kommenterats till den 20 mars. En intressant sak rörande varg lyfts
fram. Enligt riksdagens beslut i mars 2001 ska vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas
till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada.
Skadan är i texten inte preciserad till rennäringen. Ingen normalt funtad politiker vill väl hävda att fäbodbruket
ska hanteras olika mot renskötseln. Riokonventionens artikel 8j om respekt för ursprungliga och lokala
samhällens traditionella livssätt är entydig.
Fäbodföreningens inställning till rovdjursförvaltningen är
oförändrad sedan vi svarade på Petterssons utredning för
ett år sedan. Vi sade att vi gärna vill ha en regional
förvaltning. Länsstyrelsens uppdrag är ju att samordna
centrala myndigheters anvisningar. Detta har fördelar.
Tyvärr finns också risker. Exempel finns på en negativ
särbehandling av vissa personer, som är svår att komma
åt. En orsak till missförhållandet kan vara den närhet som
finns till folket i ett län. En närhet som istället borde ses
som en tillgång i förvaltningen.
Fäbodföreningen vill ha ett system med omsorgsfullt
utarbetade förvaltningsplaner samt en hårt reglerad jakt
kopplad till planernas anvisningar. För de samordnande
momenten i det arbetet bör Viltskadecenter ansvara.
Arbetet med rovdjurs- och förvaltningsplaner måste ske i
samverkan med alla berörda och vara föremål för en
ständig förfining för att nå högsta mångfaldsnytta. Hänsyn
ska tas till hur alla berörda arter och ekologiska faktorer
agerar tillsammans. Arbetet bör genom Viltskadecenter
samordnas i regioner, som kan omfatta flera län. De
planer som görs behöver fastställas nationellt av
Naturvårdsverket för att helheten ska uppnås. Därefter
kan den operativa förvaltningen ske på länsnivå.
Regeringens rovdjursproposition om ny rovdjurspolitik
beräknas vara klar före sommaren.
Kung Oscar stadfäste lapparnas sedvanerätt till renbete.
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: styrelse & funktionärer
Ordförande
Carl Höglund, Rönningen 893
826 95 TRÖNÖDAL
calle.hoglund@telia.com
Tel 0270-380 64, 070-372 90 71

Martin Söderkvist, Rossla 2806
820 40 JÄRVSÖ
barbro.x.andersson@zonline.se
Tel 073-182 11 70

Vice ordförande
Tomas Eriksson, Hästbovägen 17
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 073-639 44 55

Margareta Wallin, Kalsavägen 4
820 40 JÄRVSÖ
margareta.wallin@ljusdal.se
Tel 0651-471 67, 070-516 5919

Revisorer

Killan Norell
Tegeltjär 92
827 94 LJUSDAL
killan.norell@lg.se
Tel 0651-390 12
Sune Pettersson
Gåsbäcksvägen 24
816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70

Margareta Granér
L Vintergatan 39
827 31 LJUSDAL
maggangraner@hotmail.com
Tel 0651-71 16 06, 070-310 95 86

Marianne Rahm
Brättingberg 9743
82062 BJURÅKER
marianne.rahm@swipnet.se
Tel 0653-310 66, 070-525 01 31

Byggnadsrådgivning

Anders Henningsson
Strömsholmsvägen 128
827 95 TALLÅSEN
anders.rune.henningsson@gmail.com
Tel 0651-330 01, 070-653 25 79

Carl-Ingel Arvidsson
Bankgränd 1
824 43 HUDIKSVALL
carlingel@hotmail.com
Tel 0650-312 97, 070-688 82 65

Medlemsbrev, utredningar mm

Stefan Olander
Skalen, Söder om sjön 340
828 95 VIKSJÖFORS
skalastefan@yahoo.se
Tel 0278-155 31, 0271-180 39

Suppleanter
Per Persson
Älvkarhed 881,
828 95 VIKSJÖFORS
per_243@hotmail.com
Tel 0271-234 60

070-569 26 90

Gunila Brinkert,
Lövhagavägen 1244
821 51 BOLLNÄS
Tel 0278-137 15, 070-657 37 15

Suppleanter
Anna Brodin, Hästbovägen 17
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 070-688 42 49
Ordinarie i länets rovdjursråd

Valberedning

Johanna Skyttner, Storhagavägen 12
827 94 LJUSDAL
johanna_skyttner@hotmail.com
Tel 070-606 57 59, 0651-151 05

Mimmi Göllas
Ovanåkersvägen 10 B
828 34 EDSBYN
mimmi@migobyggnadsvard.se
Tel 0271-238 15, 070-277 70 01

Anna-Karin Martinsson, Lia 12
824 92 HUDIKSVALL
anna-karin.martinsson@hudiksvall.se
Tel 0650-250 65, 070-215 65 70

Kelvin Ekeland, Hålsjö 314
820 64 NORRBO
kelvin.ekeland@gmail.com
Tel 0650-335 39

Kassaförvaltare,
faktureringsadress
Birgitta Aittamaa
Redovisningshuset AB,
Sundsesplanaden 2
824 30 HUDIKSVALL
birgitta.aittamaa@redohuset.se
Tel 0650-996 30

Styrelsen i Värmlands säterbrukarförening
En hel del av våra läsare hör till Värmlands säterbrukarförening. Därför finns följande uppgifter med.
Ordförande

Kerstin Elofsson

Vice ordförande
Sekreterare, kassör

Bertil Johansson
Kalle Jansson

Ledamöter

Lena Grundberg
Iréne Gustavsson

Ersättare

Jonas Karlsson
Åke Nilsson
Jan Persson
Kjell-Inge Larsson
Inger Wiklund-Forss

054-83 99 47
k.elofsson@hotmail.com
073-588 61 74; 0248-141 59
070-323 30 48; 0564-330 48
ewa.edmark@telia.com
0280-403 33; 070-624 46 17
0280-601 25; 070-681 53 65
irenegustafsson_ybyn@hotmail.com
0563-820 59
0563-860 09
070-338 93 90
0563-861 67
0248-134 50
inger.wiklundforss@edu.rettvik.se

Årsmöte hålls den 28 mars klockan 12.00 på Värmlandsporten i Stöllet.
Årsavgift 2009: 100 kronor för nya medlemmar och 150 kronor för förutvarande.
Plusgiro: 12 01 99-5
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Är Sveriges rovdjurspolitik ansvarslös?
I mars 2008 attackerades och skadades skogsarbetaren Jonny Smedberg från Orsa av en björn. Staten har
inget ansvar för detta, säger Per Risberg på Naturvårdsverket, enligt Falu Kuriren. Ingen äger viltet när det rör
sig i skogen, säger han. Smedberg hävdar att när staten styr rovdjurspolitiken och förekomsterna av rovdjur
har den tagit över ansvaret. På en fråga i riksdagen säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) att
arbetsskador handläggs av Försäkringskassan och att arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket funderar på hur
liknande olyckor ska hindras. Han missar rovdjurspolitikens delaktighet. Inte kan arbetsgivare som
skogsägare, fäbodbrukare och andra ha en egen rovdjurspolitik anpassad till deras verksamheter?
Skärpning!

tar över kommunalt ansvar
Kontroll över primärproduktion och djurskydd har flyttats från kommun till länsstyrelser den 1 januari 2009.
Primärproduktionen är produktion av råvaror som mjölk, frukt, grönsaker, spannmål och foder, men även vilt,
fisk, vildväxande bär och svamp liksom uppfödning av djur. Länsstyrelsen tar också över kommunernas
ansvar för kontroll av foder och för djurskyddet,
Syftet är att kontrollen ska bli effektivare, mer likvärdig och mindre sårbar. Ambitionen är flera kontroller kan
göras under samma gårdsbesök. Med ett mindre antal kontrollmyndigheter blir det lättare att styra, samordna
och följa upp kontrollerna.
– Om en och samma kontrollant behärskar flera lagstiftningar så kan denne kanske göra lite avvägningar,
säger Gun-Marie Pettersson på Länsstyrelsen i Gävle.
För de flesta kommer förändringen inte att märkas mer än att det är länsstyrelsen som genomför kontrollen
istället för kommunen. Det är fortfarande samma lagstiftning och ansvar som gäller.
Några nyheter som är bra att känna till:
 Kontrollen är avgiftsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av brister eller befogade anmälningar
kommer länsstyrelsen däremot att ta betalt.
 Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär att verksamheter där risken är stor att det kan finnas brister
kommer att kontrolleras oftare än andra.
 Kontrollerna från länsstyrelsen samordnas så att det blir få kontroller hos vederbörligt företag. För
lantbrukare som söker jordbruksstöd kan t.ex. kontroll av tvärvillkor samordnas med kontroll av djurskydd,
foder och livsmedel. Ambitionen är: en gård – ett besök.

Några som hjälper Fäbodföreningen:

HÄLGE av Lars Mortimer

Ett tips till utbrända fäbodbrukare ...
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FÖRENINGSBREV: returer till kansli

Internet: www.xfabodar.se

E-post: info@xfabodar.se

Organisationsnummer 88 55 01–2632
Plusgirokonto 430 24 37-1
Medlemsavgift 200:- / år

Kansli

Minns fonden till
Karin Sköldmarks minne
Samma Plusgiro: 430 24 37-1
Märk talongen ”Karin”.

Postadress
Gävleborgs fäbodförening
c/o Ljusdalsbygdens museum
Museivägen 5
827 30 LJUSDAL
Telefon 0651-71 16 75, 0270-380 64,
070-372 90 71

Årsmöte 2009 i Ockelbo söndagen den 22 mars
,

Förslag till dagordning för årsmötet. (Följer stadgarnas § 7)
1.
Mötet öppnas
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.
Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4.
Fråga om ej röstberättigad är närvarande
5.
Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
6.
Fastställande av dagordning
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse
8.
Revisorernas berättelse och bokslut
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.
Förslag från styrelsen: Nästa års medlemsavgift
11.
Behandling av inkomna motioner
12.
Fråga om ersättning till föreningsfunktionärer (valberedningen)
13.
Val på ett år av ordförande i föreningen
14.
Bestämmande av antalet övriga ledamöter i styrelsen
15.
Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
16.
Val på två år av halva antalet suppleanter i styrelse
17.
Val på ett år av två revisorer jämte deras personliga suppleanter
18.
Val på tre år av en ledamot i valberedningen, samt sammankallande
19.
Övriga ärenden
20.
Årsmötet avslutas
Medlems ärenden till årsmötet skall vara lämnade till styrelsen senast två veckor före mötet.
Kontrollera att du har betalat årsavgiften för 2008: 200 kronor. Samma som i år. Plusgirokonto 430 24 37-1
Kontakt om årsmötesarrangemanget: Anna Brodin, 070-688 42 49 och Sune Pettersson, 0297-417 70
f.d. Östby skola, klockan 11.00 (se första sidan). Förhandsanmäl om möjligt till Anna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KLIPP…

Medlemsavgift för år 2009

430 24 37-1

…… st á kronor 200:-- ; Summa… …
Gävleborgs fäbodförening
Gåva/”Karins fond”

Summa… …

Namn på annan medlem än avsändaren:

Kom ihåg

