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Tiden går, vi har fyllt 10 år...
Det är roligt när det händer positiva saker. Ett exempel är remsan med symboler här ovan.
De visar att det är många som tror på oss och litar på att vi gör ett bra jobb. Ny i sällskapet är
Centrum för biologisk mångfald, CBM, som bildades av staten efter den stora miljökonferensen i
Rio 1992 med syfte att i Sverige stödja genomförandet av de överenskommelser som träffades
då och som gjorts senare som en följd av konferensen.
CBM är placerat under eller mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och
det är deras symboler som flankerar CBM. De som var med på årsmötet i våras hos Carin
Gisslén-Schönning fick då höra när Marie Byström redovisade vilket ansvar Centrum för
biologisk mångfald har för att hålla bland annat fäbodbrukares traditionella kunskap aktuell. Nu
har CBM gått in med medel så att vi ska kunna göra en bra studie ”rörande situationen gällande
myndigheters regelverk kopplat till fäbodverksamhet för att undersöka eventuella kontraproduktiva incitament”.
Den sista meningen är inte typisk för CBM. Den är ett utslag av en bisarr byråkrat- och
forskarhumor och kan tolkas som: vi är inte så rysliga som vi kan verka. Alla som lyssnade på
Mari i våras vet att man kan tala begripligt på CBM också.
Vad vi ska titta på är bland annat märkligheter kring djurhållning, dricksvatten, förvaring av
mjölk, servering, biologisk mångfald, rovdjur, miljöstöd, att vara foderföretagare osv, osv.
Apropå det senare: Du är foderföretagare om du bedriver en verksamhet där foder hanteras
som ett led i produktionen av livsmedel. Alla som tillverkar, bearbetar, lagrar, transporterar eller
distribuerar foder till livsmedelsproducerande djur är foderföretagare. Det innebär att du inte
nödvändigtvis behöver hålla djur, det räcker att du producerar grödor som ska användas som
foder, eller att du på annat sätt hanterar foder. Likaså är du som håller djur, utan att själv
tillverka fodret, en foderföretagare. Även mellanhänder och tillverkare av foder till sällskapsdjur,
och andra icke livsmedelsproducerande, djur är foderföretagare. Är skogsägare med kruståtel
på ett hygge foderföretagare, om detta betas av en flock fäboddjur? Vi får se.
Alla ni som funderar på konstigheter ni varit med om, eller hört talas om, då det gäller våra olika
myndigheters sätta att skriva och tillämpa sina regler, ta kontakt med Kelvin Ekeland. Men skriv
helst ner era erfarenheter och skicka med post, fax eller via mail. Det är bättre än att ringa.
Adress finns på sista sidan.
Fäbodföreningens första möte hölls i Rengsjö Hembygdsby den 26 april 1996. Detta ska
emellertid inte bli något utpräglat minnesnummer. Men något ska vi väl komma ihåg, och
påminna om. Vet ni förresten att det är föreningens första (tillfällige) ordförande, Göran Bernstål,
som ritat föreningens typiska logo. Den med bujäntan, som de vanvördiga kallar för ”lurtutan”.
Det ska inte heller bli något bestämt julnummer. Men lite anknytning till den helgen ska vi väl
också hitta. Det ska inte bli något egentligt nyårsnummer heller. Men några tankar om tiden
kommer vi väl inte ifrån. Det blir lite av varje, som vanligt.

God jul, gott nytt år och god fortsättning, minst 10 år till !
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Välkomna till GFF!

Redan på föreningens första ordinarie årsmöte i mars 1997 bestämdes att Gävleborgs
fäbodförening skulle vara öppen för alla, oavsett verksamhet eller bostadsort. Alla närvarande
stödde också Inga Malms uppfattning att vi skulle kunna ta emot medlemmar från andra
fäbodföreningar och att stadgarna ska erbjuda alla fysiska eller juridiska personer som är
intresserade av fäbodbruk och stöder föreningens mål att bli fullvärdiga medlemmar i
föreningen. Vi skiljer oss på så sätt från föreningar för enbart fäbodbrukare.
Inför föreningens tionde verksamhetsår kände styrelsen det angeläget att klargöra mönstret
eller ramen för föreningsarbetet. Vid föreningens årsmöte redovisades denna grund för arbetet:

Verksamhetens idé

Föreningen är oberoende och verksamheten vägleds av målsättningen enligt stadgarnas § 2.
Föreningens arbete, som i huvudsak innebär förmedling av kunskap,
ska kännetecknas
av kompetens och trovärdighet,
av tillgänglighet utan begränsningar,
av framtidssyn med ett historiskt perspektiv,
av samverkan mellan praktiskt kunnande och teoretiska idéer,
av förbindelser mellan beprövad erfarenhet och näringspolitiska strömningar,
av oberoende såväl av andra samhällsgrupperingar som av etablerade och låsta värderingar,
av vidsyn där samordning och slutsatser grundade på skilda erfarenheter och kunskaper söks.
Området kring oss vidgas oavbrutet. Föreningen organiserar inte enbart folk från länet utan från
större delen av landet och även från utlandet. Nya organisationer för fäbodbrukare kommer och
befintliga söker samarbete. Dagens kommunikationer gör både buföring och informationsutbyte
möjliga på avstånd som tidigare var otänkbara. Samtidigt är det mentala avståndet mellan
producent och konsument ofta längre än någonsin. Det senare kan även gälla mellan brukare
och myndighet. Här måste avstånden krympas. Länet som grund för verksamheten får inte
inskränka föreningens funktion.
Synen på miljön och värdet av biologisk mångfald har lyft fram fäbodbruket tillsammans med
andra lokala befolkningars verksamheter där dessa utövas på traditionellt vis. Konventionen om
biologisk mångfald (artikel 8 med flera) öppnar för en positiv särbehandling av fäbodbruk inom
de areella näringarna, vilket är också betydelsefullt för bland annat hanteringen av rovdjurspolitiken. Detta innebär dock att hållningen till strukturförändringar inom näringen kan kräva
särskilt omdöme.
Målet är att arbeta för en sund och livskraftig utveckling av fäbodbruket. Det är därför viktigt att
föreningen med detta syfte kan samla praktisk erfarenhet och förena denna med annan
vetenskap till näringens bästa.
Verksamheten för att nå målet innebär, när fäbodbruk berörs eller kan påverkas, bland annat:
Att ta tillvara traditionell kunskap och verksamhet.
Att främja och stödja nya lösningar och verksamhetsgrenar.
Att bidra med idéer och sakkunskap som kan ge större och varaktig ekonomisk bärkraft.
Att beakta nödvändigheten av att landskapets resurser bevaras för ett långsiktigt hållbart bruk.
Att medverka till en konstruktiv debatt kring bruk och bevarande av naturvärden.
Att granska och stimulera samhällsutvecklingen.
Att vara en självklar rådgivare åt beslutsfattare.
Göromålen, som i huvudsak innebär förmedling av kunskap, har efter en del dyrköpta
erfarenheter visat sig till stor del kunna fungera i projektform. Aktiviteter som prövats eller bör
prövas är seminarier, sammankomster, studiecirklar, kurser, dokumentationer,
kunskapssammanställningar, utställningar och allmän informationsspridning.
Daglig föreningsverksamhet präglas förutom av planering och ledning av kontaktskapande
med utbyte av kunskap och erfarenheter. Föreningens hemsida, www.xfabodar.se och det
nödvändiga komplement, som det postdistribuerade kontaktbladet bildar, är viktiga informationskanaler.
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Målgruppen för verksamheten är i första hand alla kategorier av fäbodbrukare. Föreningen med
dess medlemmar är i detta sammanhang både deltagare i arbetet och en huvudsaklig
målgrupp. Bland övriga målgrupper finns, utan värdering: Verksamma inom jord- och
skogsbruk, miljömedvetna, konsumenter, politiker, beslutsfattare inom lokala, regionala och
centrala organ samt inom näringsliv, forskning och utbildning, opinionsbildare såsom mediafolk,
lärare och ideella organisationer.
Länet är en hanterlig region. Kräver frågor nationella kontakter tas förstås dessa också.
Föreningen har till exempel blivit ett respekterat remissorgan såväl för regering som centrala
myndigheter.

Ett nationellt kunskapscentrum för fäbodbruk

Vi är olika andra föreningar genom att vi inte skiljer på medlemmar som aktivt bedriver fäbodbruk och andra personer. Vi skiljer oss också från andra föreningar genom att inte främst gynna
och tillvarata enbart medlemmars intressen utan mera tänka på fäbodbrukets fördelar i stort.
Ett långsiktigt mål är att bilda ett nationellt kunskapscentrum för fäbodbruk som samlar
kompetens och förmedlar kunskap och information, såväl till brukare som till myndigheter och
allmänhet, och långsiktigt främjar en hållbar fäbodkultur i landet. Detta ska kunna fungera utan
behov av ideellt arbete, men gärna med. Till detta centrum för fäbodkultur borde all information
till och om fäbodbruket koncentreras liksom även viss forskning och utveckling. Centret bör
kunna verka som tolk och guide i kommunikationen mellan fäbodbrukare och företrädare för
olika myndigheter. Ett fäbodcentrum ska också ta initiativ till forskning och ha en publik del där
lärande möten kan hållas och varifrån besök i fäbodmiljöer kan arrangeras o s v.
Vi hoppas dessa grundtankar tilltalar Dig och att Du fortsätter att stödja fäbodbruket genom att
vara medlem och även försöker värva nya medlemmar till Gävleborgs fäbodförening.
GFF:s stadgar finns på www.xfabodar.se. Monica Stålhandske skickar dem på papper.

Nationellt program bevarar hotad kunskap

När ” Synen på miljön och värdet av biologisk mångfald” klarlades i artikeln ovan under
”Verksamhetens idé” nämndes Konventionen om biologisk mångfald. Regeringen beslöt på
grund av denna för ett år sedan att inrätta ett "Nationellt program för lokal och traditionell
kunskap bunden till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald". Programmet ska
kartlägga och dokumentera samt upprätthålla och sprida lokal och traditionell kunskap.
Detta är viktigt för fäbodbruket.
Traditionell, eller tyst kunskap, är den folkliga erfarenhetsbaserade klokskap som förs
vidare från generation till generation genom praktiskt bruk av naturgivna biologiska resurser.
Slöjd, jakt och fiske, samers traditioner kring renskötsel, kustbors känsla för vatten och fiskars
liv och fäbodbrukarnas kunskap om betesdjurs beteende och skogens foderväxter är exempel
på traditionell kunskap som riskerar att glömmas bort.
Artikel 8j i Konventionen om biologisk mångfald uppmanar alla länder att:
"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."
Gemensamt för all traditionell kunskap är att den är dåligt dokumenterad, den har uppstått
under en utdragen tid och hållits vid liv genom långa traditioner. Den hotar att försvinna om vi
inte gör något nu, säger Håkan Tunón, som är samordnare för programmet vid CBM. CBM
behandlar alla typer av frågor som rör forskning och information om biologisk mångfald. CBM
tillkom efter ett regeringsbeslut 1994. Info: hakan.tunon@cbm.slu.se ; http://www.cbm.slu.se
Det nationella programmet ska inriktas på traditionell kunskap kopplad till bruk av biologisk
mångfald, med särskild vikt på bevarande. Verksamheten ska pågå i minst fem år till. Arbetet
kommer att ske i nära samarbete med olika nyckelintressenter för nedärvt vetande.
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Fäboliv i Färila på 1850-talet
Movitz var omtyckt. Författarens verkliga namn är Alfred Lindkvist (1884 – 1964). Han var
folkskollärare med sin första tjänst i hembyn Föne i Färila. Sedan flyttade han till Delsbo och
slutligen till Näsviken.
Hans mest spridda dikt Jag längtar till en fäbodvall återgavs för ett par år sedan i ett sådant
här brev. Det var uppskattat. Nu har vi på Ljusdalsbygdens museum hittat en artikel från
”skogens gömma” i hans barndoms Färila. Den är lång, så vi delar upp den på ett par brev.
Eftersom fäbodarna var belägna långt inne i de avlägsna skogarna, hette det, när man talade
om en färd till fäbodvallen, att man skulle fara ”på skojen”. I anslutning härtill kallades fäbojäntan ”skojestinta” eller ”skojänta” (=skogjänta).
Låt oss sen flytta våra tankar så långt tillbaka som någon gång i mitten av artonhundratalet.
Det gäller nu en fäbodresa från denna tid, och färden utgick från en Hovrabondes gård i Färila.
Målet för resan var en fäbodvall vid Digerköln, som ligger omkring tre mil från Hovra och en mil
från Kårböle.
Det gäller nu för Hovrabonden att för den kommande sommaren skaffa sig en duktig skojänta, och den välförståndige bonden vet, att om han hinner höra efter Gammel Lisa, innan
någon annan kommit före, då kan han känna sig trygg för sina ”krak” och behöver ej frukta vare
sig för björn, vittror eller troll. För att uträtta detta viktiga värv åker han på lördagseftermiddagen
iväg ner till kyrkan. Vid denna tid var det gudstjänst även på lördagskvällarna och kallades
”tjöse-lördag”. Men för att få löfte på Gammel Lisa måste denna resa ske strax efter trettondagen, ty Lisa visste, att det blev en regnig sommar, om det föll snö på trettondagen – och i så
fall ville hon inte vara skojänta.
I närheten av kyrkan hade bonden kyrkstall med kamrar i övre våningen. Där brukade han
och hans folk stanna över natten från lördag till söndag för gudstjänsternas skull. Där brukade
man också snygga opp sig litet efter resan hemifrån, och där hade kvinnfolken sina ”kånkaskar”
med kyrkkryddor och de huvudbonader, som kallades ”stycke och mössa”. Därutanför träffar vår
Hovrabonde Gammel Lisa, och i hemlighet hör han efter henne till skojänta för sommaren, ger
henne en riksdaler i förskott på lönen eller ”stanning”, som det kallas, vinkar henne ”bakom
väjja” och bjuder henne som över pingsthelgen. Detta måste nu bli en fullkomlig hemlighet, och
om någon annan även skulle tinga på Gammel Lisa, svarar hon, att hon inte tänkt ”jeta” (=valla
kreatur) i sommar.
Vid pingsten blir hon väl mottagen. Man har till dess bakat surbulle – av hemråg – bryggt
dricka, präktigt och starkt. Skojäntan blir således välunnad en god förplägnad. Hon skall sedan
stanna där några dagar och sy jet-klänning (kläder för vallningen). För att denna skall bli bastant
och av äkta vara, användes tyg, som tillverkats av ull, blandat med gethår och kosvanshår. Hon
skall även nu göra sig hemmastadd i ”fäxe” och krakhuse, lära sig kornas namn, så att hon vet,
vem som heter Sköna, Fina, Fräggås ellerJuvela. Även getterna Sprätta, Loppa, Grima,
Springelita, Lappsocka o.s.v. bör hon känna till. Hon bör nu även komma ihåg, att det var 12
kor, 10 getter och 40 får, som den kommande sommaren skulle stå under hennes skydd.
Så har man kommit en vecka före midsommar, den tid, då det gäller att draga med kreaturen till fäbodvallen eller bufföra, som det kallas. Men dessförinnan ska kreaturen ”mötjas”
(tränas) för den långa fäbovandringen och kornas klövar och svansar klippas. Av de sistnämnda
bör dock sparas så mycket, att ”tjesflugor” och annat ”åt” kan fösas bort, om de blir närgångna.
Själva ”bufföringa” bör helst ske en tisdag, så att bufförkärra kan göras i ordning på måndagen.
Att lasta den kärran är inte så liten konst. För den skull behövs 2 stycken s.k, ”bännskruckar”
(korgar) – tillräckligt stora. I deras botten lägger man smörbyttor och messmörfjärdingar och
däruppå de förnödenheter, som behövas på skojen såsom:
1 kobog, 1 halva sidfläsk av ett svin, 1 spann potatis, en halv fjärding strömming, 1 pund
messmörsmjöl (halvskrädd kornmjöl), 5 skålpund grynskrädd kornmjöl (ersättande vårt vetemjöl), 1 halvstop hemkokat brännvin, 12 ”tutor” tunnbröd, något ”tjesvatten” (ostlöpe) (för ostberedningen), 10 skålpund ”sletje” (en blandning av salt och sammanmalet kornmjöl att bjuda
kreaturen på under vallningen), 6 skålpund hembakat rågbröd, 10 eller 12 nystan hemspunnet
ullgarn (för strumpor, som ska stickas), 2 ”gångar” strumpstickor (1 gång = 5 stickor), 5 tillklippta
skjortor, som ska sys, 5 passmar hemspunnen linnetråd, 1 messmörskittel m.m.
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Oppigårds ligger på
Digerkölsvallen dit
bufföringen gick för
Hovrabonden och
Gammel Lisa.
Länsstyrelsen har
bedömt att Digerkölsvallen har så högt
kulturhistoriskt värde
att de förklarat dess
byggnader och huvuddelen av vallens inägor
som byggnadsminne.
Motiveringen lyder:
”Digerkölsvallen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som motiverar dess bevarande för
framtiden. Dess genuina karaktär består i de ovanligt många välbevarade byggnaderna och
stora, öppna, välhävdade markerna. Den är ett viktigt historiskt dokument över hur fäbodarna i
Hälsingland en gång såg ut och fungerade. Boskapsskötseln var basen i Hälsinglands ekonomi
under lång tid och fäboddriften en av grundförutsättningarna åtminstone sedan medeltiden.
Fäboddriften har dock i det närmaste helt tynat bort under 1900-talet. Därför är det viktigt att
några genuina fäbodmiljöer bevaras för framtida generationers förståelse av Hälsinglands
ekonomi och hushållning genom historien.”
Fäbodföreningen gratulerar Digerkölsvallen till utmärkelsen och hoppas Länsstyrelsen kan bidra
med resurser så skötseln av vallen blir historisk riktig, med slåtter på inägornas gamla ängar
och hävd också av de nu igenväxta myrodlingarna samt ett riktigt genuint bete av kor, får och
getter på ”skojen”, och liv i stugor, fäx och störs. När ramen är rätt kan traditioner bli begripliga.
Då allt detta lägges ner i de två bännskruckarna, har man att noga se till, att bägge skruckarna bli lika tunga. För egna klädespersedlar o. dyl. har skojänta dessutom en särskild säck,
som kallas bufförvåmma.
Klockan 2 på morgonen gäller det att stiga upp, sätta bufförpinka (pingla) på skällkon samt
2 eller 3 röd-, grön- eller blåfärgade länkar på vardera kon. Så knyter skojänta på sig sletjetaska
(väska för sletje). För att inte korna ska komma i någon olycka på vägen sticker man nu fast en
täljkniv ovanför fäxdörren och skär ett kors i tröskeln, där korna släpps ut. Med näverluren under
armen går skojänta i teten, och därefter kommer kor, får och getter och sist Lill-Erske som
påfösare. Bond själv kommer sedan körande den pålastade bufförkärra. Så går det sakteliga
och säkert till Långtjärnsbäcken, där man vilar en stund. Kanske en och annan killing eller något
lamm gått sig trött på vandringen och därför får företa en ”promenad i vagn”. Nästa station heter
Sillra 2 ¼ mil från Hovra. Där måste kärran lämnas, ty den farbara vägen är slut, och klövjevägen börjar. Hästen selas av, och i stället läggs en stor dyna (madrass), stoppad med halm,
kallas ”salsänja”, på hästens rygg. Däruppå remmas klövjesadeln fast med breda remmar. Vid
ett par krokar på vardera sidan av klövjesadeln fästes nu de ilastade bännskruckarna. För att
hästen ska behålla jämvikten måste dessa vara precis lika tunga. Emellan dem och ovanpå
hästryggen ställes messmörskitteln med botten opp samt bufförsvåmma. Det kan hända att
någon trött killing med sammanbundna ben blir lagd på denna upphöjda plats. Den s.k. klövjevägen är ¾ mil lång och drar över 6 olika bergshöjder, över kavelbroar och knaggliga stigar fram
till den högt belägna Digerköln, dit man anlänt vid 3-tiden på eftermiddagen, om resan gått bra.
Men skojänta, som har mycket att tänka på, får ej glömma att på vägen skaffa sig en
björkkvist, som växt på en stubbe. Denna kvist ska hon sedan vrida ”ansönnes” (motsols) och
därav göra en länk. Så fylles koskällan, som ska användas hela sommaren på skojen, med
sletje. Därav tar skojänta med högra handen och håller björklänken med vänster hand, och
genom länken ger hon varje ko förplägnad, innan den släppes in genom fäxdörren. Därefter ska
skojänta i 3 nätter ligga med koskälla under kudden. Allt detta mixtrande göres för att korna ej
ska bli ”ovôlen” (ligga borta i skogen om nätterna).
Fortsättning följer
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Hundraårig Tummetott
Selma Lagerlöf lyckades med det Astrid Lindgren aldrig nådde. Hon belönades med Nobelpriset
i litteratur trots att hon hade skrivit populära böcker för barn. I november 1906 publicerades
första delen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Året efter kom andra delen ut.
Det är i den delen som Nils, eller Tummetott som Selma också kallar honom, på örnen Gorgos
rygg far fram över Gästrikland och också tillbringar en dag i Hälsingland. Böckerna har översatts
till bortåt femtio olika språk och verkar nu mera populära utomlands än någonsin i Sverige.
Nils Holgerssons underbara resa är dock en vidunderlig äventyrsberättelse och det är så lätt att
identifiera sig med den lille tomten Nils. Visst kommer det en stämning av saga ibland, men den
ligger inte så mycket i själva berättelsen, som i att Selma Lagerlöf beskriver ett bondesamfund
som försvunnit in ett nu högteknologiskt grymt kommersialiserat samhälle. Selma skriver stramt
sakligt och realistiskt men med en oerhörd förmåga att fånga dramatiken i olika situationer. Att
livets villkor är obevekliga skildras obarmhärtigt i berättelsen om delsboprostens upplevelse av
djurens nyårsnatt på Blacksåsberget i gränstrakterna mellan Forsa, Delsbo, Nian och Enånger.
Kanske var det på Alsjövallen, vilken delas av delsbo- och forsabor, som Bärnhard från
Sunnansjö stod den där torsdagen mitt i juni för dryga 100 år sedan, när kvällsvarden var äten,
och berättade för vallfolket. Bärnhard tittade upp mot Blacksåsen då han tog till orda. För flera
hundra år sedan, sade han, hände det att en prost här i Delsbo var ute och red en nyårsnatt mitt
i täta skogen. Prosten vill ha lugn för att tänka på den predikan han skulle hålla nästa dag. Han
visste att hästen alltid hittade hem och red för lösa tyglar. De red i södra delen av socknen där
skogarna var stora. När prosten till sist såg upp hade han känslan av att hästen målmedvetet
drog sig mot sydost. Det var obanad väg men hästen redde sig väl. Stod en bergklint i vägen
klättrade han uppför den vig som en get och när det sedan bar utför satte den ihop fötterna och
kanade nerför de branta hällarna.
Mitt under ritten började prosten märka att han och hästen inte var de enda som var ute i natten.
När de kom ut på en nästan kal bergrygg såg prosten ut över omätliga sträckor av land som
gick upp och ner i klackar och klintar och överallt täckt av mäktiga skogar. Jo jo män, det är
Blacksåsen jag har ridit upp på, tänkte han. Där i väster ser jag Järvsö klack, och i öster glänser
havet kring Agön. I norr är det nog Dellen som blänker. Och i djupet under mig anar jag den vita
röken från Nianforsen. På högsta toppen av berget stannade hästen bakom en yvig gran.
Prosten böjde undan några grenar så han fick fri sikt. Runt ett stort klippblock var många vilda
djur församlade.
Närmast stod björnarna. Det märktes att de klivit upp ur vintersömnen när de blinkade med de
små ögonen. Bakom dem satt några hundra livliga vargar. Bortom vargarna smög styvbenta
lodjur. Ledet bakom lodjuren intogs av järvarna som trampade med sina breda fötter. Längre
bort tumlade rävarna, vesslorna, mårdarna som alla var små och synnerligen skönt skapade
men med en än mer vild och blodtörstig uppsyn än de större djuren. Mitt på den höga stenen
stod skogsrået och höll i handen ett tallvedsbloss, som brann med hög, röd låga. Det spejade
vänt mot skogen. Där ljöd en liten pinglande skälla. En stor skara husdjur kom upp på berget i
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sådan ordning som om de skulle ha varit på väg till fäboden. Först gick skällkon, sedan tjuren,
så de andra korna och därefter ungkreatur och kalvar. Fåren följde dem i en tät skock, så kom
getterna och sist ett par hästar och föl. Vallhunden gick vid sidan av hjorden, men varken
vallgosse eller vallpiga följde dem.
Modlös ledde skällkon tåget fram till skogsrået. Den gick runt stenen och åter mot skogen utan
att något av vilddjuren rörde den. På samma sätt vandrade all den andra boskapen, skrämd
men oantastad, förbi. Medan kreaturen passerade såg prosten att skogsrået sänkte sin
tallvedsfackla över en och annan av dem och vände den neråt. Var gång detta skedde hördes
ett glatt rytande från rovdjuren, men det kreatur som såg facklan vändas över sig bröt ut i
klagan.
Nu förstod prosten vad han såg. Skogsrået märkte ut vilka tamdjur som under nästa år skulle
falla i rovdjurens våld. Han kände en stor ömkan med de arma kreaturen som var under
vilddjursvälde fastän de inte borde ha annan herre än människan.
Knappast hade den första flocken dragit bort förrän det åter hördes skällklang nerifrån skogen.
Det kom flock efter flock från alla traktens gårdar. Somliga flockar var så små att de blott bestod
av en enda ko och några får. Andra utgjordes bara av ett par getter. Det var tydligt att dessa
kom från små torftiga hem, men fram till skogsrået måste de och varken de ena eller de andra
blev skonade.
Den sista flocken som trädde fram var prästgårdsboskapen. Prosten kände igen skällkons
klocka redan på långt håll och det måste hästen också ha gjort. Den började skälva i alla leder
och betäckas av svett. Jaså, nu är det din tur att gå förbi skogsrået och få din dom, sade
prosten till hästen. Men var inte rädd du! Jag förstår nog varför du har fört mig hit och jag ska
inte överge dig. Prästgårdsboskapen drog i ett långt tåg mot skogsrået och vilddjuren. Den sista
i raden var hästen som hade fört sin husbonde upp på Blacksåsen. Prosten hade inte stigit ur
sadeln utan satt kvar där och lät djuret bära honom fram till skogsrået.
Han hade varken bössa eller kniv till försvar, men han hade tagit fram handboken och satt
med den tryckt mot sitt bröst när han nu gav sig i kamp med styggelsen. Prästgårdens boskap
gick förbi skogsrået på samma sätt som de andra hoparna. Skogsrået sänkte inte facklan över
något av djuren. Först när den kloka hästen kom gjorde det en rörelse för att utmärka den för
döden. Då sträckte prosten upp handboken och fackelskenet föll på bokpärmens kors.
Skogsrået skrek till och blosset föll ur dess hand ner på marken. Lågan slocknade.
De tunga moln som täckt himlen delade sig hastigt. Genom rämnan trädde fullmånen och
kastade ljus ner till marken. Prosten och hästen stod ensamma på Blacksåsens topp. Inte ett
enda av de många vilddjuren fanns kvar. Marken var otrampad. Men själv satt han med
handboken sträckt framför sig och hästen under honom badade i svett. Prosten visste inte om
det var en dröm eller syn eller verklighet. Men att det var en maning till honom förstod han. Och
han predikade så väldeliga för Delsbobönderna att i hans tid blev alla vargar och björnar
utrotade i socknen, fast de lär nog ha kommit tillbaka, sedan han var borta.
Så slutade Bärnhard sin berättelse. Läs hela den och allt annat i i boken om Nils Holgersson.
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Tidens gång

Allt har sin tid, sade den vise kung Salomo och så är det upptecknat i Bibeln. Vid den tiden hade
hela världen erfarenhet av jordbruk och förstod vad han menade. Året rullade som ett hjul. Alla
sysslor kom åter vid sin tid varje år. Var man en bra bonde gjorde man sina sysslor i rättan tid.
Var man dålig kom man i otakt och årets arbete och förtjänst var lätt att förlora. Lagarbete i byalag och fäbodlag hjälpte tafatta att bärga sin försörjning även de.
Man skaffade sig minnesregler och märkesdagar så att man året om visste vad som var att
vänta och vad man skulle göra. När Paulus hade namnsdag den 25 januari var till exempel hans
dag ett märke för att vintern var halvgången, men detta gällde bara vädret. I lada, visthus och
vedbod vände vintern vid Kyndelsmäss, den 2 februari. Då skulle hälften av vinterförrådet vara
kvar både när det gällde foder, mat och bränsle. Gertrud med sin namnsdag den 17 mars låter
nästan som ’getaren’ och dagen fick heta ’fåragertren’ och bli den dag då fåren kanske kunde
börja beta på barfläckarna i byn. När svalan kommit i början av maj, och om man fortfarande
hade mat och foder kvar, ansågs årets försörjningskris avklarad. Då började man få mjölk, smör
och ost efter vinterns sinperiod. Det slutliga beskedet om uppehället gavs dock inte förrän vid
Olovsmäss den 29 juli. Dit måste mjölet räcka. Och då kunde slakten av bockkillingar börja.
Peregrinus dag den 16 maj var ett märke för att lägga fram sättpotatisen att förgro (pärer,
gro – Päregronus; namnlikheten var viktig). Potentia, Potätia, med sin dag den 19 maj, hade
samma betydelse. Karolina med namnsdag 29 maj var en märkesdag för linsådd. Botvidsdagen
den 28 juli skulle man ut på myrslogarna och bota vidjor, det vill säga röja videsnår så slåtterytan blev större och höskörden lättare. Lars den 10 augusti betecknade en vändpunkt. Då var
den viktigaste höslåttern gjord. Då kunde man börja titta till potatisen och skörda de första av
andra rotfrukter och grönsaker. Då var bärtid. Då började det också bli dags för säden. När
sedan svalan lämnat landet skulle också sista kärvbandet vara knutet och vid Mikael, den 29
september, sista höstarbetet avslutat.
Mikaeli eller Mickelsmäss var den stora vändpunkten då den stora bondehelgen hölls. Man
hade råd att festa. Det var en form av tacksägelse, en skördefest. Då var ladorna fyllda. Då kom
djuren och bupigorna hem från fäbodarna. Flickorna blåste i horn och pipor. Djuren kunde vara
smyckade med löv och färgglada band och blommor. En glad och gäckande växelsång kunde
hållas mellan jäntor, getter och får.
Mikaeli var också ”legostämma”, vilket kan kräva en förklaring. Begreppet har flera betydelser, men en av de viktigare var regleringen av anställning. Lagen stadgade: ”…ware ej
Tjenstehjon tillåtit egenwilligt lemna tjensten, utan tjene ut Legostämma…”
Det betydde att vid Mikaeli var alla pigor, drängar och vallflickor fria att lämna sina tjänster
och söka nya. Festligheterna kring dagen kunde därför också ha syftet att hålla kvar städslade
eller locka ny, bra arbetskraft till sin gård.
Valborg och första maj var andra viktiga dagar för bönder och fäbodbrukare. Då hade bya- och
fäbodlag stämmor. Då hade man syn av ägorna. Särskilt viktig var synen av gärdesgårdar,
vägar och broar. Också arbeten som kunde förbättra skogsbetet diskuterades. Det borde
kanske både röjas och svedjas för bättre gräsväxt någonstans. Runt Ovanåker hörde det också
till att samtala med den manlige vallvaktaren, som hade till uppgift att hålla med ved, se till
grindar och gärdesgårdar och freda fäboddjuren från rovdjur, om årets sysslor.
Buförsdagen var viktig att bestämma. På många håll var Svante, den 10 juni, märkesdag
för buföring. Andra ansåg att fäbodtiden skulle börja med Börje den 9 juni. Allt skulle dock
anpassas till helger och torsdagar. På torsdagar buförde de små och de fick inte störas i sina
gärningar. På en del håll ville man ha sen buföring för att slippa en vända till fäboden och hämta
hem smör och ost. Sådant tog tid från sysslorna i by och på gård, även om det alltid var roligt att
fara till skogs. Det var inte för att det var trevligt man tillverkade förrådsmat som smör, ost och
messmör långt bort i skogen, det var för att det var nödvändigt. Där fanns djurens sommarbete.
Vi har gjort en almanacka. Vi vill väcka tankar kring årets sysslor. Inte så att almanackan direkt
förklarar vad man gjorde olika dagar, utan mer att ge skäl till eftertanke och resonemang och
mana fram minnen. Vi frågade några medlemmar hur de ville ha den. Dagsrutor att klottra i, lite
om märkesdagar från förr (och kanske även nya), gamla namnsdagar – de var så bra att döpa
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djur efter – var några önskemål. Lägg in mer tid, önskade många. Det har vi gjort. Husdjuren
har fått sina dagar, alla hästars dag är då Staffan har namnsdag och ankans på Kalles dag.
Den nya månaden ”Remember” är den största revolutionen i vår tideräkning sedan man efter
krångel med skottdagar strök nästan en hel månad år 1753. Tanken är att använda månaden så
att om det är något man inte hinner göra annars, så antecknar man det där. När den sedan
infaller, kom ihåg och fundera. Där har också fäboddjuren sina namnsdagar. När Mutro firas den
5 remember infaller Lantrasdagen och på Vallros namnsdag den 28 är det Fäboddjurens dag.
Då ska vi minnas de djur som skogsrået om nyårsnatten sänkte sin tallvedsfackla över.
Vi säljer inte almanackan. Vi ger bort den, men bara till medlemmar. Alla som betalar 2007 års
medlemsavgift på 150:- (plusgiro 430 24 37-1) får den. Kommuner och företag anser vi ska
betala 1000:- men då får de fem stycken. Alla får också vara med och dela på övrigt föreningen
bjuder på. I det ingår det här informativa kontaktbladet, som kommer flera gånger om året.
Urvalet av bilder täcker inte hela länet eller alla fäbodbrukets sysslor eller de årstider de ska
illustrera. Vi hoppas få återkomma fler år. Låt ändå almanackan inspirera och lär känna någon
”egen” fäbod och locka även andra att arbeta för ett livskraftigt fäbodbruk. Dokumentera och
dela med er av vad ni finner till vänner och bekanta, och oss i förenings- och projektledningarna.
Det finns mycket intressant runt fäbodarna, som gärna försummas, och i också för den delen.
Några kommentarer till månadsbilderna kan behövas för att något lyfta fram detta.
Häromsistens föll ögonen på några rader av Dan Åkerblom (Hälsingerunor 1971) där det stod:
"I den lilla Kilastugan på Järnvallen i Delsbo fanns två rum, stugan och kammaren. Bådas tak
var vackert bemålade, och den lilla stugan blev en stor feststuga." Reaktionen blev: JAG
MÅSTE DIT, NU! Men så kom fortsättningen: "Taken sålda, enligt uppgift till 'stockholmare'."
Finns fortfarande okända bildskatter i skogen?
Januaris fäbodmålningar är inte berömda, men intressanta! Mars månad visar gärdesgårdsbygge, en del av de sysslor som hör till verksamheter på en vall före buföringen. Prästbodarna
på Skallberget är en traditionsrik vall i Hälsingeskogens finnmarker, fastän på Dalasidan.
Hanhinvittiko är en av landets nordligaste fäbodar. En gång Anttis, Lanttos, Mörtbergs och
Tornéus fäbod i Övertorneå. Nu är den kulturreservat med driften garanterad av Länsstyrelsen.
Juni visar ett fönster på Skomakravallen där Karins balsaminer blommar. De är en krukväxt
som nog funnits i alla Hälsinglands fäbodfönster, men nu börjar den bli sällsynt. Juli visar höns
på Gåsbäcken, men speciella. De är en korsning mellan höns från Hamburg och gammal
Ockelboras. Därav namnet ”Hammock”. 2006 återinvigdes den traditionsrika fäbodleden
Kolarstigen norr om Dellarna. Etappmålet var Dyrvallen. 2007 öppnas en ny etapp med mål vid
Brännåsvallen. Oktober visar några sjöbodar till Röstabo vid Långrösten. De antyder att även
insjöfiske kunde vara kopplat till fäbodbruk. En studie av fäbodhusens väggar kan ge mycket av
intresse, inte minst för dem som släktforskar.
December låter oss besöka en fäbod som
hört till en verkligt känd hudiksvallsbo. Hit buförde prosten, läkaren, rektorn och författaren
till Glysisvallur, Olof Johansson Broman, sina
djur från Välsta i början av 1700-talet. Han var
bonde också. En bit norr om vallen hade han
dessutom fiskebodar för havsfiske. Fisket var
inte heller främmande för denne mångsidige
man.
Långsjöreviret, som hör till gränstrakterna
mellan Hälsingland, Gästrikland och Dalarna
fanns 2006 en varghane, en tik och tre
årsungar. För att föda sig tog vargarna även
fäboddjur, som på Lisskog. Mest skada gjorde
de dock genom alla olika störningar de
orsakade i den ordinarie fäboddriften.
Rovdjur stjäl tid. Obetald tid. Remember
Margit blåser vallfrid på Granåsvallen 1908. Foto: Lindegren
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NOTISER
Fäbodföreningens förste ordförande blir VD för Svenska Husdjur

Magnus Lindberg blir ny VD för Svenska Husdjur. Svenska Husdjur är en ekonomisk förening
av 3 500 lantbrukare. Verksamheten är främst riktad till mjölkproducerande företag men även till
nötkreatursgårdar med köttproduktion. Fäbodföreningen gratulerar såväl SH som Magnus.
Om någon undrar om övriga ordföranden så hade Göran Bernstål sysslan innan Magnus
kunde väljas. Sedan följde Gunila Brinkert, Lena Bergils, My Leffler, Kelvin Ekeland, AnnaKarin
Modin och Tomas Eriksson. Nu är, som väl alla vet, Calle Höglund ordförande i GFF.

Känsla av spridning mot norr

Förekomsten av ehec har underskattats, skriver Jan Olsson i ATL. Om de nya fynden beror på
att ehec sprider sig eller om analysmetoden blivit bättre går inte att säga säkert.
Förenklat kan man säga att den nya metoden handlar om att leta efter ehec på djurens hud
och öron. Där är fynd vanliga. Hos de dryga tre procent av slaktdjuren där ehec påvisats har
fynden gjorts i avföringen. Elöd Szántó på Jordbruksverket betonar att ehec inte hittats på kött.
Av undersökningen går inte att dra slutsatsen att ehec finns på fler gårdar än tidigare. Inte heller
att ehec sprider sig norrut i landet.
- Min känsla är att det sprider sig långsamt, säger Elöd Szántó.
I februari 2007 ska Jordbruksverket redovisa ett förslag till åtgärdsprogram för regeringen.
En åtgärd kan bli hårdare kontroller när livdjur säljs från områden där ehec är utbrett. Halland är
ett sådant område.

Sommarsjukan har bytt årstid

Norovirus, som framkallar vinterkräksjukan, orsakade flest utbrott av matförgiftningar och flest
smittade. Kommunerna rapporterar utredda matförgiftningar till Livsmedelsverket. Under 2004
rapporterades 90 utbrott av matförgiftning, vilket är fler än de 31 fler utbrott mot föregående år.
Antalet drabbade personer som rapporterades var 1438 stycken, mot 1904 personer året innan.
Efter norovirus följde salmonella som det vanligaste identifierade smittämnet. I över hälften av
utbrotten kunde inte något smittämne identifieras.
Vanligaste förgiftningsplatserna var restauranger (37), snabbmatsservering/café (14) och enskilt
hushåll (6). I rapporterna om enskilt hushåll smittades 105 personer, varav 100 av norovirus.

Ät upp maten!

Mångfalden av mejeriprodukter kräver eftertanke säger Johanna Berlin som ur miljösynpunkt
utvärderat utbudet av olika mejeriprodukter. Koncentrationen till större och färre anläggningar
leder till ökad miljöpåverkan genom att transporterna av mjölk och andra mejeriprodukter blir
längre. Små mejeriers produktdiversifiering påverkar också miljön.
Johanna förordar en livscykelanalys kombinerad med aktörsanalys. Att minska på
råvarusvinnet samt att inte slänga produkten har visat sig vara en effektiv åtgärd för alla aktörer
och speciellt för konsumenter. Ät alltså upp maten! Att energieffektivisera och förbättra
transporterna gav faktiskt lägre miljövinst. Genom att välja miljömärkta produkter medverkar
man till att försurning och växthuseffekt minskar, men detta val medför samtidigt ökad
övergödning, förklarar Johanna Berlin som är anställd vid SIK, Institutet för Livsmedel och
Bioteknik i Göteborg och är industridoktorand på Chalmers.

Får ersätter mjölkkor

I Sverige har antalet tackor ökat med 11 procent under perioden 1995 till 2004. Idag finns en
halv miljon får i landet. I Kronobergs län har antalet tackor ökat med det tredubbla. Detta
samtidigt som antalet mjölkkor i länet minskat med 9 procent. Det är bland annat den vikande
lönsamheten för mjölken som gynnar fåren - när korna försvinner blir mer betesmark ledig.

10

Byggnader för lamm

För att möta den positiva trenden inom fårnäringen. Hushållningssällskapet har en skrift som
ger tips och råd till dem som vill bygga om eller bygga nytt till får. Med exempel från befintliga
gårdar, med allmänna råd och information om lagar och regler är den till nytta vid framtida
byggen av fårstallar. Skriften har tryckts av Jordbruksverket 2005, och kan beställas på tel 03615 50 00, varuförmedlingen, eller via hemsidan [www.sjv.se]. Anna Backlin på Länsstyrelsen i
Gävle, tel 026-17 10 00, E-post [Anna.Backlin@x.lst.se] tar också emot beställningar och för
lantbrukare är skriften gratis.

Fårmjölk har bättre hälsopotential. Ny fäbodglass?

Fårmjölk innehåller högre halter av vitaminer och mineraler än komjölk och skulle kunna bli
användbar för att möta konsumenternas allt större efterfrågan på hälsosam mat, skriver
www.dairyreporter.com
En gård sydvästra England har lanserat en mager glass gjord på fårmjölk. David Baker på
Styles Farm har gjort fårglass i 18 år, men för att en produkt ska få kallas glass måste den
innehålla minst 5 procent fett, så tidigare har blandat i vegetabiliskt fett för att få upp halten. Nu
har han gjort en ny sort utan extra fett och ändå lyckats få fram bra smak och konsistens.
Fårglassen från Styles Farm har gått så bra att man varit tvungen att anlita en annan fårbonde
för mjölkleveranser. Sommartid har man 45 anställda. Med den nya glassen, Slim Ewe, räknar
man med ytterligare ökning av omsättningen.
Vad säger vår vän Sigmund Kaarstad på ICA-kuriren, en ny Fäbodglass?

Hur är det med språkdräkten?

Hur är det med kreativiteten? Behöver vi hjälp med att komma vidare? Runt om i landet hålls
arbetsstugor, s k workshops på temat "Småskalig livsmedelsförädling ". På en sådan var
kändisen Carl-Jan Granqvist från Grythyttan med. Carl-Jan menade att man måste hitta den
rätta språkdräkten för den småskaliga livsmedelsförädlingen och utveckla hantverket från en
kulturell tradition.
Möjligheterna är många och det finns ett antal aktörer som kan ge stöd på olika sätt.
Förutsättningen är att det finns goda företagare med utvecklingsbara idéer, men också att de
vet var de ska vända sig för att få hjälp med att förnya sig och om de så önskar också att växa.
Ska vi plocka hit Carl-Jan till Gävleborg? Eller klarar vi oss själva?
Har någon intresse av en workshop med Carl-Jan, så meddela Monica Stålhandske!
Så får vi se…

Rovdjur går hårt åt norska betesdjur

I norska Nordland, vars södra gräns går ungefär i jämnhöjd med Skellefteå och norrut omfattar
Lofoten, kan upp till 30 procent av fåren blir rovdjursföda. Norska fårbönder har sökt ersättning
för 7200 djur, vilket är 3,5 procent av det totala antalet betesdjur i Nordland.

Förening för folk för varg

Varg är inget att vara rädd för, säger borlängebon Göran Steen, 53 år, till Expressens Jorunn
Amcoff (2006-11-30) med anledning av att han bildat kamratföreningen Folk för varg. Steen
hoppas att de som kämpar mot tjuvjakt och för rovdjurens existens ska kunna stödja varandra.
Flera förespråkare för rovdjur har blivit hotade, påstår han. Han antyder även uppgifter om barn
som mobbats på skolan för att deras föräldrar anses stå på rovdjurens sida.
Föreningen har nu börjat rikta blickarna mot vargreviren i Voxna, Amungen och Naggen. Vi
kommer att finnas ute på reviren och infiltrera den aktivitet som rör sig i skogarna, säger Steen
och fortsätter: De uppgifter vi får fram kommer vi att lägga i händerna på poliser vi litar på.
Steen har tidigare varit med i Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen, som han tycker
är för tysta. Göran Steen är mycket kritisk till den skräckpropaganda om varg som sprids och
upprörs av vad han anser vara en hetsjakt på varg.
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Producera småskaligt har blivit enklare

I ett år har vi haft smidigare EU-regler. Mobil slakt är tillåten för alla djurslag, inte som tidigare
bara för ren. Förenklingar gäller både små- och storskalig slakt, som att besiktningsveterinärer
inte nödvändigtvis måste finnas på slakteriet. Djuren ska kunna besiktas på gården innan de
körs iväg, sedan tar en assistent emot på slakteriet och kontrollerar att inget hänt under
transporten. För svin ska det räcka med att veterinären tittar på djuret. Det kräver dock att
gården också riskvärderats.
Handeln efterfrågar lokal mat med identitet, men konkurrensen är hård i hyllorna. Därför
måste de småskaliga hitta nya distributionskanaler, som Bondens egen marknad och andra
nätverk. Och allt fler säljer via Internet.
Den som hyr ut bäddar via exempelvis Bo på lantgård ska få servera mat från eget kök
även om man har fler än fyra rum eller åtta bäddar.
Den kommunala tillsynen som skiftat kraftigt har blivit bättre och mer enhetlig, men också
dyrare. Rabatt för geografiskt missgynnade områden eller traditionella metoder som produktion
på fäbod har utretts och GFF har svarat på remissen. Nålsögat är att få en notifiering godkänd
av EU:s kommission.
Fäbodbrukare och andra små aktörer har uppmanats att fortsätta vara aktiva och samverka
för att få ännu bättre förhandlingsläge på marknaden. Ett nationellt kunskapscenter är en väg.

HS vill att lokal mat ska märkas

Anna-Maja Roos på Hushållningssällskapet säger att ett märke på mat kan garantera att den är
lokalt producerad och håller hög kvalitet. Därför har HS tagit fram ett märke att förse sådan mat
med. Mindre företag i Gävleborg och Dalarna kan då i förening få sina varor levererade till stora
butikskedjor.

Efterlängtad rapport om fäbodarnas framtid

My Leffler har kommit med redovisningen av sina fleråriga studier av fäbodarnas produktion av
livsmedel. Det är ett 80-sidigt häfte i smakfull utformning och förnämliga illustrationer av hur det
en gång var på de 21 000 fäbodar som fanns i början av förra seklet. Nu är det drygt nittio vallar
kvar där mjölk förädlas på plats. Betesdjur förekommer på betydligt fler.
Provtagning på ostar och vatten skedde vid 79 fäbodar. Resultaten ledde till slutsatsen att
delvis förändrade tillverkningsrutiner, ökad livsmedelshygienisk kunskap hos producenten samt
eventuellt ett samhälleligt licensförfarande för produkterna är nödvändiga. Ska produkter från
fäbodar ha en framtid måste alternativa metoder och hygienrutiner utvecklas. Större kunskap
om föregående generationers traditionella metoder och vanor behövs. Framtida forskning från
detta perspektiv är nödvändig.
My lämnar många intressanta uppgifter, inte minst från de 66 intervjuerna med bärare av
livslånga erfarenheter från fäbodarna. Hon för också resonemang som inte är helt entydiga. Ett
sådant exempel är om kopparkittlar och kopparns förmodade farlighet. Detta inbjuder till många
diskussioner, vilket gör rapporten mycket lämpad som kurslitteratur vid studiecirklar.
Just nu är priset inte känt, men kostnaden blir överkomlig. Beställ via Monica Stålhandske.

Hundpinglor från Länsstyrelsen

I vårt förra brev skrev vi om Morells mässingspinglor som kan konfundera vargar. Länsstyrelsen
har tänt på idén och delar ut gratis pinglor till hundägare som bor eller jagar i vargrevir. Andra
som vill ha en pingla får betala 100 kronor, säger viltskadehandläggaren Ingrid Andersson.
Det är samma summa som Länsstyrelsen betalar, och då sitter pinglan också på ett reflexband.
Kan detta rädda någon hunds liv är det en fin investering.

Skador och risker

I fjol attackerades 29 jakthundar i Sverige av varg, 17 av dessa dödades. Riskerna för att en
jakthund ska attackeras av en varg i ett revir har beräknats till 1/10 000 om där finns ett vargpar.
Finns där en hel flock, ökar risken till 1/5 000.
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Djurskyddsmyndigheten läggs ner

Livsmedelsverkets förre generaldirektör Bertil Norbelie har utrett vad som ska hända med vid
Djurskyddsmyndigheten. De senaste åren har riksdagsledamöter från tre partier i Alliansen
motionerat om att lägga ner Djurskyddsmyndigheten. Bara folkpartiet stod utanför. Dock har
folkpartiet fått vika sig och djurskyddet kommer tillbaka till Jordbruksverket den 1 juli 2007.
Jordbruksminister Eskil Erlandsson påpekar att de senaste tolv åren har myndigheterna i
Sverige fördubblats. Han vill nu se till verksamheterna. Dålig byråkrati är väldigt dyr och binder
pengar som man i stället kan satsa på viktigare saker. Att avveckla Djurskyddsmyndigheten är
en del. Enligt årsredovisningen för 2005 gjorde Djurskyddsmyndigheten av med 68,1 miljoner
kronor, en ökning med 14 miljoner från föregående år. Då fanns också 61 anställda, vilket är en
ökning med 22 personer jämfört med 2004. Ökningarna har sedan fortsatt.
Sverige har och ska ha ett av världens bästa djurskydd. Det är dock djuren som ska stå i
fokus och inte byråkratin. Förslagen i Norbelies utredning kommer att stötas och blötas. Då tar
vi också in åsikter från dem som jobbar med frågorna, säger Erlandsson. Eftersom det tidigare
förekommit kritik mot att Jordbruksverket hamnat i en form av jävsituation är det viktigt att bygga
upp organisationen inom Jordbruksverket på så sätt att eventuella konflikter mellan näring och
djurskyddsintresset minimeras. Redan nu ser jordbruksministern tre frågor att jobba med:
Fortsatt högt djurskydd.
Undvikande av konflikt med näringen.
Höjd nivå på djurskyddet i EU.

Äventyr i fäbodskogen

Victoria Törnqvist har skrivit en härlig liten bok på 52 sidor om fjällkon Tjärna på äventyr i
fäbodskogen. Den har charm och den bygger på genuin kunskap om förhållandena på en
traditionell fäbod. Tjärna är från Prästbodarnas fäbod i Rättvik. Den månadsbild för april som
finns i fäbodföreningens almanacka är från den fäboden. Den togs just den dag då förlaget där
”släppte” Victorias bok. Viktoria har varit fäbodkulla där flera år och följt Tjärnas uppväxt. Allt i
boken har hänt. Det är en fin, färgstark och mycket fängslande beskrivning av hur man kan
förverkliga avsikterna med Artikel 8 i Konventionen om biologisk mångfald. Framställningen är
anpassad för barn men den har dimensioner som gör den mycket njutbar även för vuxna.
Tecknaren Anders Sunesson har gjort fina, följsamma färgillustrationer.
125 kr. Jamtli förlag, Box 709, 831 28 Östersund. Tel. 14 01 96. E-post: forlaget@jamtli.com

Svensk Mjölk har frågat

525 mjölkbönder i hela landet har gett besked om deras allra finaste konamn. Det är Stjärna.
Sedan följer Rosa, Majros, Maja och Blenda.
My Leffler berättar i sin rapport, som hon kallar ”Vad hette korna?”, att det var lätt att få de
äldre fäbodkvinnor hon intervjuade att berätta om hon inledde med den frågan. Vid den tiden
var det vanligt med namn som Böna, Rönna, Stolta, Fromma, Snögås, Krona, Dansa och Vita.
Getterna kunde heta Blådocka, Sprätta och Tuppa.
Fäbodföreningen har i sin almanacka en hel månad med namn för kor och ”smaldjur”.
Därtill återupprättas Vetenskapsakademiens namnsdagslista, som också är lämplig för husdjur.
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Rovdjursstörning – vad händer sedan?

Tillsammans med Studiefrämjandet har fäbodföreningen bjudit in medlemmar och sympatisörer
till tre lokala träffar i länet. Avsikten var att diskutera olika frågeställningar om vad som händer
efter ett rovdjursangrepp eller efter en störning av rovdjur. Samhället har hittills inte ägnat så
mycket uppmärksamhet åt detta. Men egentligen är det ju då som problemen börjar.
Stommen i staben för träffarna, som hölls på Studiefrämjandet i Ljusdal, i Edsbyns bibliotek
och hemma hos Sune Pettersson i Ockelbo, var Per Jarnkvist från Studiefrämjandet, Monica
Stålhandske och Calle Höglund från GFF samt Länsstyrelsens handläggare av rovdjursfrågor
Ingrid Andersson och Annica Forsberg. Uppslutningen var god och resultatet gott. Syftet att
grundlägga en gemenskap och en konstruktiv dialog mellan djurägare och länsmyndigheten kan
nog sägas ha blivit uppfyllt. Länsstyrelsen var helt medveten om att man hittills mest satsat på
förebyggande åtgärder. Sedan 2002 har nära 3,7 miljoner kronor getts till bidrag, i första hand
till stängsel. Med stöd av den rapport, som fäbodföreningens Joni Lidberg gjorde förra året efter
att ha besökt alla fäbodar med betesdjur, har Länsstyrelsen dessutom fått ytterligare tre miljoner
att förebygga rovdjursskador med.
I och med att rovdjursstammarna tillåts växa tilltar dock de direkta rovdjursskadorna.
Gottgörelserna för sådana domineras hittills av ersättningar för dödade och skadade hundar
samt för ensilagebalar förstörda av björn. Mest uppmärksamhet har emellertid vargangreppen
på får i Ovanåker fått. De ledde också till en skyddsjakt då två vargar sköts.
De indirekta skador som drabbar brukare efter angrepp eller genom ständiga störningar har
Länsstyrelsen inte stor erfarenhet av. Trots påpekanden har man skjutit dessa frågor framför
sig. Nu blir de dock mer och mer akuta. All hantering av det som följer i rovdjurens spår tar tid
och den tiden tas från det arbete som ger företaget vinst och företagaren lön för sin möda.
Dessutom finns exempel på en rovdjursstress som sätter nerbrukarens arbetsförmåga. Och
även husdjuren stressas, med minskad avkastning och sämre kvalitet på mjölk och annat.
De tre lokala mötena har också varit en upptakt för ett stort regionalt rovdjurssymposium,
kanske från lunch en dag till lunch nästa dag, förslagsvis i januari och på Rovdjurscentret i
Järvsö. Om ni har frågor eller idéer om arrangemanget kan ni höra av er till Per Jarnkvist
tel. 060-12 07 54, 070- 291 86 66 E-post: per.jarnkvist(a)studieframjandet.se Välkomna.

Meddelande från Länsstyrelsen:
Till Dig som fått tamdjur skadade eller dödade

Tag i första hand kontakt med Länsstyrelsen. 026-17 12 50 alt 17 10 00 vx.
Sker skadan utanför ordinarie arbetstid, tag kontakt med närmaste besiktningsman
enligt listan nedan.

OBS! Det är viktigt att skadan anmäls med det snaraste.
För att få ekonomisk ersättning för förlorade djur eller andra kostnader skall besiktning vara
utförd av, en av länsstyrelsen, godkänd besiktningsman.
Tommy Forsström
Svenbergsvägen 21
824 40 HUDIKSVALL

tfn: 0650- 14925, 070- 5140044

Sture Nordlund
Ullungsforsvägen 44
828 34 EDSBYN

tfn: 0271- 22248, 070- 2022248

Sone Persson
Norrlia 9337
820 62 BJURÅKER

tfn: 0653- 31004, 070- 2402863

14

Ristat i sten och träd

Ibland bläddrar vi i grannlänens tidningar för att få inblick i vad som där händer i fäbodskogen.
Oktober var en intressant månad. Då berättades om ett gäng plusjobbare som inom projekt
’Skog och historia’ upptäckt så kallade fäbodristningar i berghällar vid den gamla fäbodleden i
Leksand mellan Ånnbodarna och Lissbjörken i Västra Rönnäs. En namnteckning ”Edv Olsson”
är daterad med årtalen 1898, 1903, 1904 och 1906. Namnet ”Johanna” och ortbestämningen
”Rönis” finns också liksom en rad tecken som tolkas som bomärken samt en kulla med kavaljer.
Inventerarna berättar om den otroliga känslan när ristningarna blottades efter det att man
sparkat bort mossa från en häll. Plötsligt fanns den direkta kontakten med folket som fanns där
för mer än 100 år sedan. Men vad var det för budskap de vill förmedla?
Två månader senare kunde vi läsa att ansedda landskapshistoriker, Per Connelid, Rikard
Andersson, Jan Raile, Stig Welinder, Ronnie Jensen, Mats Mogren och Lars Östlund, känt sig
tvungna att i en skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarna kräva att den ger de världsunika ristningar
vallkullor gjort i Ore fäbodskogs gamla tallar det skydd dessa enligt lagen ska ha. Det gäller mer
än 700 ristningar i levande eller döda träd från 1600-talet till början av 1900-talet. Det är bara i
Ore socken sådana ristningar finns menar Rolf Lundkvist i Enviken, som inventerat området.
Och de är bara en liten rest av vad som funnits i det gamla skogsbeteslandskapet.
Nu är avverkningar av Bergvik aktuella i skogen norr
om Halgonberget och de fäbodar som finns där.
Länsstyrelsen tycks inte ha reagerat på drivningen, som
innebär att forn-minnen skadas.
De frågor man som utomlänning ställer sig i sammanhanget
är om vi har liknande ristningar i berg och träd i vårt län och
i ,så fall hur många av dessa som är kända och hur dessa
tas tillvara i det skogsbruk som sker här?
Ni som vet – hör av er till GFF och berätta!
Vallkulla med kavaljer i Leksands fäbodskog

Jordbruksverket, skogsbetet och kommissionen

Ett nytt landsbygdsprogram för 2007-2013 ska träda i kraft. Med stöd av folk från Jordbruksverket har Jordbruksdepartementet tagit fram detta. Jordbruksverket ska föreslå åtgärder för
genomförandet, med föreskrifter för miljöersättningar, exempelvis för skogsbete och fäbodbete.
Alla ersättningar gås igenom och omarbetas. GFF ingår i referensgruppen för det arbetet.
I flera år har GFF försökt få en dialog till stånd med Jordbruksverket för att få en definition
av skogsbete, som stämmer med verkliga förhållanden. Man har tidigare hänvisat till kommande
översyn och nu påstår man att departementet låst förutsättningarna så rättelser inte är möjliga.
Vi är inte ensamma om synen på Jordbruksverket. I Dalabygden skräder Bibi Brynils från
Dalarnas fäbodbrukareförening inte orden: ”Det verkar som om Jordbruksverket tror att vi är
några Skansen-typer som sitter och solar oss på somrarna och har djuren som fritidssyssla.”
Hon anser att Jordbruksverkets förslag tyder på dålig kunskap om fäbodsbrukets villkor.
För att få klarhet kring vad man vet om utmarksbete och den biologiska mångfald som
kräver bete av tamboskap höll CBM den 7 december ett seminarium. Landets främsta experter
redovisade sakkunnigt ekologiska processer och deras förutsättningar. Ingalill Juhlin från
Jordbruksverket ”förklarade” miljöstöden och Kristian Olofsson, som representerade Sveriges
fäbodbrukare, redde sakligt ut vilka effekter stöden kommer att ha och vädjade om att
Jordbruksverket, ifall det inte ville arbeta om sitt förslag tillsammans med dem som företräder
fäbodbrukarna, åtminstone kunde låta stödens gamla utformning få gälla.
Senare har Kristian konstaterat att fäbodbruket inte prioriterats och att en översyn kanske
kan göras när man ser följderna, och då genom Övervakningskommitten. Nu får inget försena
kommissionens handläggning av förslaget till Landsbygdsprogram. – Men är inte det att vara
pessimistisk i överkant? Nog finns klarsyn bland politiker och förnuft i Jordbruksverket!

Ett gott nytt landsbygdsprogram 20072007-2013 !
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PORTO

Föreningsbrev
GÄVLEBORGS FÄBODFÖRENING
c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31
824 30 HUDIKSVALL

BETALT

Organisationsnummer 88 55 01–2632
Plusgirokonto 430 24 37-1
Medlemsavgift 150:- / år

www.xfabodar.se

Styrelse & funktionärer
Ordförande
Carl Höglund, Rönningen 893,
826 95 TRÖNÖDAL
calle.hoglund@telia.com
Tel 0270-380 64, 070-372 90 71
Stortävremvallen väster om
Sveg. Projekträv då det gäller
lokalproducerat och fäbodar.
Vice ordförande
Tomas Eriksson,
Hästbovägen 17,
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 073-639 44 55
Fax 0290-701 41
Brukar Norra Lumshedens fäbod
mellan Kungsberg och
Lumsheden. Målare.
Sekreterare
Åsa Morberg, Årsundavägen 8,
811 61 SANDVIKEN
amg@hig.se
Tel 026-253 706, 070-329 85 23
Har sin fäbod ”under torget” i
Sandviken. Långt förflutet på
Nyvallen i Hede. Pedagog.
Karin Nilsson,
Tjärnvallsvägen 39,
820 42 KORSKROGEN
Tel 0651-220 04
Fax 0651-220 04
Agvall och Digerkölsvallen.
Har de gamla svarta ryafåren.
Stefan Olander
Skalen SÖDER OM SJÖN 340
828 95 VIKSJÖFORS
skalastefan@yahoo.se
Tel 0278-155 31, 0271-180 39,
070-569 26 90
Skalen, fäboden som blev gård
som blev fäbod. Kultur & natur.

Suppleanter
Joni Lidberg, Grophamre 53,
827 91 LJUSDAL
lidbergjoni@hotmail.com
Tel 0651-332 91, 070-357 4519
Släktens fäbod i Kesudalen i
nordlgaste Härjedalen. Ekolog.
Margareta Wallin, Grönås 2528
820 40 JÄRVSÖ
margareta1.wallin@hutb.se
Tel 0651-47167, 070-516 5919
Bupiga o dyl på Svedbovallen
mellan Ljusdal och Edsbyn.
Lärare mm.
Mimmi Göllas, Hiklack 5260, 820
40 JÄRVSÖ
mimmi@migobyggnadsvard.se
Tel 0651-711 107, 070-277 70 01

Revisorer

Sara Fichtelius,
Klampargatan 4,
824 42 HUDIKSVALL
sara.fichtelius@telia.com
Tel 0650-186 76, 070-591 86 76
Carl-Ingel Arvidsson,
Bankgränd 1,
824 43 HUDIKSVALL
Tel 0650-312 97, 070-688 82 65
Suppleanter
Per Persson
Dalrundan 7
828 30 EDSBYN
Tel 0271-234 60
Gunila Brinkert,
Lövhagavägen 1244,
821 51 BOLLNÄS
Tel 0278-13715, 070-657 37 15
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Valberedning

Sune Pettersson, Gåsbäcksvägen 24, 816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70
Anders Assis, Edevägen 10,
827 40 TALLÅSEN
annersors@hem.utfors.se
Tel 0651-330 29
Roger Persson, Faluvägen 80,
828 30 EDSBYN
faluv.80@hotmail.com
Tel 0271-200 05, 070-593 72 50

Kansli
Postadress
Gävleborgs fäbodförening
c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31
824 30 HUDIKSVALL
Assistent, kassaförvaltare,
webmaster
Monica Stålhandske,
c/o Skogsstyrelsen,
824 30 HUDIKSVALL
info@xfabodar.se
Tel 0650-13 112, 070-287 37 70
Byggnadsrådgivning
Anna-Karin Martinsson
Lia 12
824 92 HUDIKSVALL
annakarinmartinsson@hotmail.com
Tel 0650-250 65, 070-215 65 70
Medlemsbrev, utredningar mm
Kelvin Ekeland, Hålsjö 314,
820 64 NORRBO
bergils.ekeland@telia.com
Tel 0650-335 39,
Fax 0650-335 44

