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

Rovdjursutredningen nämner inte fäbodbruket
Rovdjursförvaltningen regionaliseras. Dialogen med medborgare och intressegrupper förstärks.
Toleransnivåer föreslås för att skapa en ökad acceptans för rovdjurspolitiken och för att begränsa
antalet konflikter mellan människor och rovdjur. Den illegala jakten bekämpas. Det är några av
förslagen från Utredningen om de stora rovdjuren. Utredaren Åke Pettersson har överlämnat
utredningens utlåtande "Rovdjuren och deras förvaltning" (SOU 2007:89) till miljöminister Andreas
Carlgren. Vi återger regeringens pressmeddelande i stora drag:

De flesta fäbodbrukare störs av stora rovdjur. Alla blir inte skjutna som denna björn, som fattat tycke
för Birgitta och Calle Höglunds getter på Stortevremvallen.
De flesta människor i Sverige är stolta över att det finns stora rovdjur i landet och att samhället värnar
om biologisk mångfald. Stammarna av björn, lodjur, järv, varg och kungsörn i Sverige har också ökat
under senare år. Arterna har eller har närmat sig vad som i aktuella EU-direktiv kallas "gynnsam
bevarandestatus".
Rovdjursförvaltningen har biologiskt sett varit framgångsrik och rovdjursstammarna har ökat.
Rovdjurens fortsatta existens och överlevnad ska säkras främst genom en mer aktiv regional
förvaltning och genom förbättrad inventering. Stammarnas utveckling ska övervakas i ett brett lärande adaptiv - förvaltning.
Rovdjurspolitiken har dock hittills inte förmått skapa stabila relationer mellan människa och rovdjur i de
delar av landet där det finns många rovdjur, konstaterar utredningen. Kritiken är ofta stark. Många
känner oro för sig själva och för barn, för hundar och andra tamdjur, samt för tillgången på vilt.

2
Den illegala jakten på rovdjur är omfattande vilket ibland är uttryck för missnöje med den förda
politiken. En långsiktigt gynnsam utveckling för stora rovdjur i landet kan endast förverkligas i samspel
med medborgarna, vilket förutsätter en förvaltning som är öppen och som sker i dialog med
medborgarna, enligt Åke Pettersson.

Kungsörn.

I Sverige har kungsörnen ett sammanhängande utbredningsområde i Norrland. Det finns
också mindre, spridda bestånd i Svealand och Götaland samt ett bestånd på Gotland. Under den
senaste 15-årsperioden har populationstrenden i landet generellt varit positiv. Under år 2007
uppskattas antalet häckande par till 600-750 par. Vintern 2008 kan den svenska stammen beräknas till
drygt 1 800 kungsörnar.

Björn.

Björn finns i stora delar av norra och centrala Sverige. Våren 2005 beräknades antalet
individer vara 2 350-2 900. Under åren 1998-2004 var den årliga tillväxten i medeltal 5,5 % efter jakt. I
dag är tillväxten förmodligen lägre eftersom avskjutningen ökat.

Järv.

I Sverige förekommer järv främst inom renskötselområdet. Den svenska populationen omfattar
efter 2007 års föryngringar närmare 500 järvar. Under år 2007 registrerades 78 föryngringar.

Lodjur.

Reproducerande lodjur finns i stort sett i hela Norrland och Svealand samt lokalt i Götaland.
Vid inventeringen vintern 2006/2007 registrerades 246 föryngringar i Sverige vilket motsvarar ett totalt
bestånd på ca 1 300-1 500 lodjur. Lodjursstammen börjar nu etablera sig permanent även i Götaland.

Varg.

De flesta vargarna i Sverige finns i Värmlands, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs län. Vintern
2006/2007 beräknades den svensk/norska stammen till 136-170 vargar. Då registrerades sammanlagt
16 föryngringar, varav endast en helt i Norge. Utredningen föreslår, på grund av inavel, åtgärder för att
underlätta en naturlig invandring av varg. Varg i renskötselområdet ska dock begränsas till områden
utanför renskötselns åretruntmarker, där den gör minst skada. En koncentration av vargstammen ska
motverkas.

Gynnsam bevarandestatus.

EU:s Art- och habitatdirektiv knyter skyddet av hotade arter till
begreppet "gynnsam bevarandestatus". Ett land får göra undantag från artskyddet endast om
undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten. För att
begreppet ska kunna användas i rovdjursförvaltningen måste det ges ett tydligare innehåll.

Licensjakt är det naturliga sättet att förvalta stora viltpopulationer. Jakt på björn och lodjur i och
utanför renskötselområdet bör utformas som licensjakt. Beträffande varg som inte har gynnsam
bevarandestatus och järv, som befinner sig på gränsen till sådan, bör en begränsad licensjakt kunna
ske i områden med mycket rovdjursskador, när de skadegörande individerna inte kan identifieras, och
det inte finns en annan lämplig lösning.

Skyddsjakt

är lämplig på skadegörande individer. Beträffande varg som inte har gynnsam
bevarandestatus och järv som är på gränsen till att ha gynnsam bevarandestatus, bör det efter
myndighets beslut vara möjligt med skyddsjakt på skadegörande individer eller en grupp skadegörande
individer när dessa kan identifieras. Det gäller under förutsättning att det är fråga om allvarlig skada, att
det inte finns någon annan lämplig lösning.

Enskild skyddsjakt

för att skydda tamdjur kan förenas med Art- och habitatdirektivet, som
medger att medlemsstaternas åtgärder får beakta landets ekonomiska, sociala och kulturella behov och
nationella särdrag.

Jaktlagstiftningen

ska ses över bland annat för att införliva aktuella EU-direktiv.

All jakt på björn kräver övningsskytte. Jägarorganisationerna ska utveckla ett system för detta.
Illegal jakt.

Utredningen anser att eftersom rovdjurspolitiken är ifrågasatt, finns ett indirekt stöd
för illegal jakt, vilket försvårar polis och åklagares arbete. Därför måste främst jägare, renskötare och
markägare och deras organisationer förstå rovdjurspolitikens värde så det blir ett tydligt
avståndstagande från illegal jakt och dem, som ägnar sig åt sådan.
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Genom att kriminalisera försök och förberedelse till jaktbrott kan illegal verksamhet effektivare beivras
och förebyggas. Utredningen föreslår att det i jaktlagen (1987:259) införs en ny 44 a § och som
kriminaliserar försök och förberedelse till grovt jaktbrott.

Jaktbrott i samband med enskild skyddsjakt
Utredningen föreslår en ändring i 44 § jaktlagen (1987:259)som innebär att jaktbrott som avser bl.a.
björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och som begås av ägare eller vårdare av tamdjur i omedelbar
anslutning till att tamdjur angrips inte ska bedömas som grovt jaktbrott, utan som vanligt jaktbrott.

Snöskoter används ofta i samband med illegal jakt på rovdjur. Märkning av fordon och/eller förare
bör därför bli tydligare. Det är också lämpligt att behålla förbudet mot att medföra skjutvapen vid färd i
terräng och att Länsstyrelsen kan medge undantag.
Polisens organisation vid jaktbrott bör ses över. Alla berörda polisdistrikt bör ha poliser med särskilt
ansvar att utreda rovdjursanknuten brottslighet.

En utvecklad rovdjursförvaltning
Staten har ansvaret

för förvaltningen av och kostnaderna för stora rovdjur. Ansvaret omfattar
både förvaltning och ersättning för de skador, som de stora rovdjuren orsakar.

Rovdjursförvaltningen ska vara adaptiv, dvs. lärande, och fortlöpande skaffa sig mer
erfarenhet och kunskap om såväl rovdjur, som bytesdjur och framförallt utvärdera värdet av de
förvaltningsåtgärder som skett. Detta gäller särskilt arter som är känsliga för jakt och där samhällets
regelverk och mål verkar begränsande.

Naturvårdsverket ska ha nationell uppsikt över rovdjursförvaltningen.
Verkets roll ska tydliggöras. Naturvårdsverket har ansvar för politikens genomförande och ska
säkerställa nationell överblick, analyskapacitet, policy, metodutveckling och fullgörande av
internationella åtaganden på området. Det ska arbeta med vägledning och samordning av
länsstyrelsernas arbete och ska fastställa regionala förvaltningsplaner. Ett närmare samarbete bör
utvecklas med Norge. Det bör helst innefatta gemensam förvaltningsredovisning eller förvaltningsplaner
på populationsnivå för de skandinaviska rovdjursstammarna.
Naturvårdsverket ska ansvara för den nationella databasen Rovdjursforum, vilken ska ha en del som är
tillgänglig för allmänhet och media.

Länsstyrelserna ska ha det operativa ansvaret för rovdjursförvaltningen. Organisationen för
förvaltningen ses över för att få enhetlighet mellan länen och ett bättre resursutnyttjande..
De regionala rovdjursgrupperna ska ha en viktig roll vid när förvaltningsplaner görs.
Rovdjursgruppernas mandat och uppdrag ska vara tydligt. Dialog och samförvaltning är helt nödvändig
för att skapa förankring och acceptans i rovdjursförvaltningen.
Förvaltningsplan ska redovisa miniminivåer och etappmål och ska arbeta med begreppet toleransnivå
från ett konfliktperspektiv. Toleransnivåerna ska beakta alla faktorer som kan skapa konflikter.

Viltskadecenter får en myndighetsuppgift under Naturvårdsverkets ledning.
Verksamheten ska regleras i en arbetsordning beslutad av verket. Viltskadecenter ska ledas av en
styrelse, utsedd av Naturvårdsverket.

Bidrag för att förebygga skador av rovdjur
Dagens system med statliga bidrag för att förebygga skador på tamdjur orsakade av rovdjur fungerar
väl. Resurserna för förebyggande insatser ska även i fortsättningen användas för att minska enskilda
brukares risk för angrepp. Målet för förebyggande åtgärder är inte att få bort varje angrepp på tamdjur
eftersom detta kostar orimligt mycket pengar. Målet ska utformas som toleransnivåer, vilka fastställs i
regionala förvaltningsplaner.
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Skador av björn i bigårdar ska kunna lämnas enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724)
även om verksamheten är skadeexponerad och inte bedrivs i näringsverksamhet.

Skador på ren

ska förebyggas genom insatser av Viltskadecenter, som efter år 2009 disponerar
medel för att utveckla åtgärder mot rovdjursskador i renskötselområdet.
Viltskadeförordningen (2001:724), ändras så att bidrag till samebyarna för att förebygga skada inte
räknas av från ersättning till byarna för skada på ren.

Ersättning för viltskador
Nuvarande bestämmelser om ersättning för andra viltskador än på ren bör behållas. Ersättning för hund
som dödats, avlivats eller skadats i samband med angrepp av stora rovdjur motsvarar inte värdet av en
tränad hund. Därför, och för att öka acceptansen för rovdjurspolitiken, höjs ersättningsbeloppen till
högst 20 000 kr för rovdjursdödade hundar.

Skador på ren är oklara.

Det saknas allmänt accepterad och dokumenterad kunskap.
Osäkerheten gäller främst predation av lo, järv och björn. Regeringen bör därför initiera studier av
rovdjurspredation och andra skador i renskötselområdet.
För att underlätta för vargar med finsk/rysk härkomst att förbättra den skandinaviska vargens genetiska
status ska ersättningsbeloppen vid vargförekomst i samebyarna höjas kraftigt och ersättningen ska inte
delas mellan samebyarna.
Ersättningen för björn ska grunda sig på dokumenterad förekomst av björnhonor med ungar inom
samebyns åretruntmarker. Den totala ersättningen för skador av björn ska höjas till följd av den ökade
björnstammen. Den arealbaserade ersättningen för både kungsörn och björn ska vara en tredjedel och
ersättningen för föryngring två tredjedelar av den totala ersättningen. Systemet ska kunna tillämpas
fr.o.m. den 1 januari 2010.
Principen med en differentierad ersättning i åretruntmarkerna och vinterbetesområdena för
rovdjursskador på ren bör värderas i samband med predationsstudier i renskötselområdet.

Forskning och forskningsfinansiering kring rovdjuren ska ges en högre prioritet. De stora
forskningsprogrammen för artstudier ska fortsätta. Finansieringen bör förstärkas genom
forskningsmedel från EU.
Forskningen kring effektiva inventeringsmetoder ska fördjupas. Ett program för rovdjurens effekter på
ren ska etableras av Naturvårdsverket. Särskilda medel ska avsättas under en fyraårsperiod. Principer
för sårbarhetsanalyser i rovdjursförvaltningen ska utvecklas. Forskningen kring det ömsesidiga
beroendet mellan bytesdjur och rovdjur ska fördjupas.

Informationscentra

finns idag i Järvsö och Orsa. Ett informationscentrum inriktat på
rovdjurens roll i nationalparker samt i fjäll- och fjällnära områden och i renskötselområdet bör inrättas
vid Ajtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Medel på 8 miljoner kronor bör avsättas för
grundfinansiering av tre informationscentrum ur anslaget för biologisk mångfald.

Kontakt
Utredare Åke Pettersson, 08-405 28 53; 070-620 20 40
Huvudsekreterare Olof Åkerrén, 08-405 21 60; 070-275 50 87
Sekreterare Eva Hedmark, 08-405 45 76; 070-575 45 76
ROVDJURSFACKLAN - FACKELTÅG
En manifestation för folkligt förankrad rovdjurspolitik ordnas i Gävle fredagen den 4 januari 2008.
Samling på Slottstorget kl.15.00 Vid 15.30 tänder vi facklorna och går gemensamt till Länsstyrelsen för
att 16.00 överlämna en protest mot dagens rovdjurspolitik. Facklor kommer att säljas för 20 kr/styck.
Det handlar om vår livskvalitet. Du och Dina bekanta ställer väl upp för vår framtid!
Bussresor kan ordnas från länets olika delar om intresse finns. Anmäl deltagande och ställ frågor till
Sten-Åke Rönnqvist, 0270-172 90; 076-845 53 36.
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Några funderingar kring SOU 2007:89
När man läser regeringens pressmeddelande om Åke Petterssons utredning, SOU 2007:89, funderar
man naturligtvis kring varför man undviker att nämna fäbodbruket när det ändå finns där hela tiden för
den som vet vad fäbodbruk är. För de konspiratoriskt lagda i vår skara är det naturligt att tro att det är
för att tillmötesgå Jordbruksverkets doktrin om att vi inte ska ha fler än 230 fäbodar i bruk i Sverige.
Svaret är nog så enkelt som att man vill ha en allmängiltig utredning.
Men då kan man fråga varför rennäringen särbehandlas fastän den inte är så sårbar som
fäbodbruket. Min förklaring är att fäbodbrukarna av tradition är mycket mer tystlåtna mot myndigheter
än vad samerna är.
I detta sammanhang är det dock intressant att utredningen undviker att beröra FN konventionen om
biologisk mångfald och helst hänvisar till EU:s Art- och habitatdirektiv. Det är till vår nackdel eftersom
Konventionen lyfter fram kravet på positiv särbehandling av bl a fäbodbrukare.
Dock nämns att skydd av tamdjur kan förenas med Art- och habitatdirektivet, som medger att man
får beakta landets ekonomiska, sociala eller kulturella behov och nationella särdrag. EU tycks något
ha tagit intryck av Konventionen. Låt oss inte glömma detta.
En del formuleringar är vårdslösa. Ta t ex påståendet att ”Många känner oro för sig själva och för barn,
för hundar och andra tamdjur, samt för tillgången på vilt”. Formuleringen gör att man genast tänker på
död och blodiga blessyrer. Vi vet att vår oro i de flesta fall kretsar till hur man fysiskt, psykiskt och
ekonomiskt skall orka med en brukningsform som medför ständig stress och merarbete utan tillräcklig
kompensation för dessa indirekta skador.
Pettersson klargör dock att ”Staten har ansvaret för förvaltningen av och kostnaderna för stora
rovdjur. Ansvaret omfattar både förvaltning och ersättning för de skador, som de stora rovdjuren
orsakar.” Låt oss inte glömma detta.
Viktigt i sammanhanget är att målet för förebyggande åtgärder inte är att få bort varje angrepp på
tamdjur, eftersom detta kostar orimligt mycket pengar. Målet ska beskrivas i toleransnivåer, som läggs
fast i länsvisa förvaltningsplaner.
Ett annat vårdslöst påstående är att den illegala jakten på rovdjur är omfattande. Här saknas grunderna
för uppfattningen. Emellertid framför Åke Pettersson att en långsiktigt gynnsam utveckling för stora
rovdjur i landet endast kan förverkligas i samspel med folket, vilket förutsätter en förvaltning som är
öppen och som sker i dialog med medborgarna. Beträffande fäbodbrukare är detta ett krav i
Konventionen om biologisk mångfald. Låt oss inte glömma detta.
En koncentration av vargstammen ska motverkas. Låt oss inte glömma detta.
Åke Pettersson anser att licensjakt är det naturliga sättet att förvalta stora viltstammar. Jakt på björn
och lodjur i och utanför renskötselområdet bör utformas som licensjakt. Beträffande varg som inte har
gynnsam bevarandestatus och järv, som befinner sig på gränsen till sådan, föreslår Pettersson en
begränsad licensjakt i områden med mycket rovdjursskador, om det inte finns en annan lämpligare
lösning.
Skyddsjakt är däremot lämplig på skadegörande individer. Beträffande varg som inte har gynnsam
bevarandestatus och järv som är på gränsen till detta, bör det vara möjligt med skyddsjakt på
skadegörande individer eller en grupp skadegörande individer. Det gäller under förutsättning att det är
fråga om allvarlig skada, att det inte finns någon annan lämpligare lösning. Inställningen är sansad.
Beträffande licensjakt har sådan samma nackdelar som den tidigare ”allmänna skyddsjakten”.
Urvalet av de djur som skjuts är urskillingslös eller slumpmässig och därför utan annat värde för
förvaltningen än att överlevande djur blir försiktigare, vilket är bra.
GFF har dock ett gammalt förslag om särskilda rovdjurssanerande grupper inom rovdjursförvaltningen,
som har till uppgift att avliva sådana rovdjur som av något skäl medför problem för samhället eller med
fysiska abnormiteter. Sådana grupper skulle kunna vara positiva för förvaltningen även av andra skäl.
Låt oss inte glömma detta.
Kelvin Ekeland
Innan regeringen lämnar förslag om ny rovdjurspolitik ska berörda yttra sig.
Har du synpunkter du vill föra fram så hör av dig till GFF (se sista sidan). Vi för dem vidare.
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Maritha Hillblom, Länsstyrelsen Gävleborg, har tittat på hur man bör placera vindkraftverk i olika slags
terräng. Mellan Bergsjö och Norr-Dellen är det s k bergkullterräng med typiskt uppstickande restberg,
som reser sig 200-300 meter ovanför den omgivande ytan. Hon finner att det är ingen större skillnad i
påverkan mellan ett eller flera verk, tröskeln är passerad i och med det första verkets utplacering.
Slutsatsen bör därför vara att det är ett bättre utnyttjande av resurser att placera fler verk i anslutning till
varandra än att sprida ut enstaka på större områden. Det ideala vore placering på samma höjd, allt för
att göra disharmonin så liten som möjligt.

Hur vill vi ha det?
GFF är fortfarande i bryderi.
Orsaken är exploatering av
fäbodskogen mellan Bergsjö
och Norr-Dellen i Nordanstig
och Hudiksvall för ca 60 vindkraftverk, i en första vända.
I princip är GFF positiv till vindkraftverk men förslaget är dåligt
underbyggt.
Sedan sist har GFF tillsammans med Länsmuseet träffat
exploatörerna och museet har
även gjort en byggnadsinventering på några av de berörda
vallarna. GFF har kompletterat
med en sammanställning av
vad man nu vet om området.
Detta räcker enligt vår mening
inte för ett ställningstagande till
om en exploatering är lämplig.
Jan Lundell, som är länets
främste antikvariske fäbodexpert, anser att området är det
som har mest att ge när det
gäller att beskriva fäbodarnas
historia. Här finns också flera
medeltida belägg på utvecklat
fäbodbruk. Han framhåller att
om man vill studera fäbodar
måste man även undersöka
byarna. Även i det avseendet är
området lämpligt.
Mycket talar för att området har
ett nationellt bevarandevärde.
GFF kräver att en alternativ
placering av kraftverken utreds
mycket grundligt.
Karl Oskar Hjalmarsson, på Dyrvallen 2007, funderar på vallens framtid. Bilden är ett montage av GFF.
-Kanske kan man förvänta en viss eftertanke hos planerarna när de försummade värdena i området blir
uppenbara. Länsstyrelsen har ju i sitt förslag till riksintressen för vindkraft anfört att Ovanåkers kommun
tagit upp ett för regionen unikt vildmarkscenter, med en komplementanläggning för vildmarksupplevelse
av t ex björn, som motstående intresse i område 53, vilket behöver beaktas.
• Här finns ändå en viss skillnad i klass på värden och i innebörden av begreppet unikt.
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”Vi jätte från poscht te poscht”
Härom kvällen bläddrade jag i Bror Jonssons bok, ”Sôm vi säge”. Den handlar om språket i Delsbo, och
som alltid får man reda på en del annat än vad författaren egentligen tänkt på. Jonson återger uttrycket
”Vi jätte från poscht te poscht”. Det översätts med ”Vi vallade från port till port”. För andra än fäbodfolk,
som känner till livet på vallarna, måste även översättningen förklaras.
I gamla tider när valljäntorna ”jätte” sina kor och getter hela dagarna, fick de noga ge akt på vad som
hände, för det fanns gott om rovdjur i skogarna. ”Vi jätte från poscht te poscht” innebar att valljäntan
fick hålla noga uppsikt över djuren från morgonen då de kom ut genom ”fôjsposchten” tills på kvällen,
då de var hemma på vallen och gick in genom samma port igen. När rovdjuren var alltför närgångna,
kunde jätjäntan bli avlöst av en jätkar – vallareman – med bössa.
När man kom in på 1900-talet och man fått pli på rovdjuren i delsboskogarna gällde en annan regel för
jätjäntorna ”Man ska jäta täss kon ha vänt ôm le’a”. Tolkningen är ”Man ska jäta tills korna har vänt om
leden”. Det vill säga ”Man ska följa korna tills de själva valt led”. Skälet är att då drar de sig undan från
”åvåt”, som är knott och andra insekter. Till kvällen kom de självmant hem.
KE

Länsstyrelsen och
åtelturismen, igen…

Gömslet söder om Alfta.

Som vi berättade i förra brevet deltog Joni Lidberg och Tomas Eriksson 24/9 2007 i ett möte med
Länsstyrelsens rovdjursgrupp på en ”vildmarksloge” söder om Alfta, där åtelturism demonstrerades.
Vid mötet uttalades tydligt Fäbodföreningens farhågor att åtelturism kan medföra ökad risk för
oskygga björnar i områden med tamdjursskötsel. Tyvärr redovisade Länsstyrelsen en ny syn på
åtelturism där man ser positivt på att prova denna även i Sverige. Den nya synen på åtelturism verkar
vara resultatet av ett studiebesök vid en björn- och vargåtel i finska Karelen.
Vi ställde då frågan: Vill inte åtlingsarrangörerna ha ansvarsfull upplevelseturism i svensk natur? Är
det inte ett minimikrav att Naturvårdsverk och länsstyrelser begär att Naturens Bästa-kriterier
tillämpas?
Då visste vi inte att Naturens Bästa också svängt i sin syn på åtelturism sedan 2006. Då krävdes det:
Utfodring (åtling) av stora rovdjur eller rovfåglar för observationsändamål undviks och bara sker under
förutsättning att detta sker med alla nödvändiga tillstånd från markägare, jakträttsinnehavare och andra
samt att åtelplats förläggs långt från bebyggelse, djurhållning, fäboddrift och renskötselintressen, samt
ej i nära anslutning till allmän väg.
Nu läser man i stället: Utfodring (åtling) av stora rovdjur eller rovfåglar för observations ändamål
undviks, annat än av mycket erfarna och dokumenterat seriösa arrangörer, sedan tillkommer en ny
förutsättning, och att arrangören aktivt stödjer, underlättar och blir del av den försöksverksamhet
med vetenskaplig uppföljning och utvärdering som Svenska Ekoturismföreningen arbetar för att
få igång runt rovdjursturismen, med strävan efter att få fram vetenskapligt väl förankrade
riktlinjer för denna verksamhet i framtiden.
– Vi undrar hur forskningsprogrammet ser ut och om GFF kan få yttra sig över det? Och om åtlingen
söder om Alfta drivs efter dessa nya förutsättningar? Och om det är med Länsstyrelsens tillstånd?
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”Vi måste redovisa fäbodkulturens positiva värden!”
Så sa en bekant häromdagen. Han var trött på att ständigt behöva påminna än den ena, än den andra
om vad det egentligen är som är bra med fäbodbruk. Och finns det redovisat så kan vem som helst ha
detta som stöd för egen argumentering, när det berättigade i att värna fäbodbruket, sätts i fråga.
Hans krav har fog för sig. Men vem duger till att göra en sådan lista?
Vad betyder fäbodkulturen för den enskilde fäbodbrukaren och vad betyder den för samhället?
För vem betyder den mest? Är det samhällets värderingar som gör den intressant för fäbodbrukaren?
Vad är det egentligen samhället värderar i fäbodkulturen? Vad är det samhället vill ha när det beställer
tjänster av fäbodbrukare? Hur värderar länsstyrelsernas kontrollanter kvalitén på de tjänster 230
fäbodbrukare med miljöersättning utför? Vem vet vad som menas med biologiska kulturvärden?
Finns det två personer som tror att de vet vad biologiska kulturvärden är, som har samma uppfattning?
Finns någon som kan dra en skiljelinje mellan fäbodbrukets kulturella och biologiska värden?
Ostvälling, långmjölk och smörgåsar med färskost,
rörost, grynkaka, messmör och saltkött eller glödstekt saltströmming, ska det höra till värdena?
Vart räknas några butösers glädje över att få
förmedla sin kunskap om gamla traditioner, som
hör fäbodbruket till?
Det är inte en ensam som ska lista fäbodkulturens
positiva värden, men någon kan börja och andra
måste ta vid. För listan blir lång!
Vi börjar här med att fundera lite kring det fria
fäbodbetets förträffliga företräden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldre tiders djurhållning med stora extensiva beten kan leda till en mer miljöanpassad utveckling.
Energibalansen på naturliga beten är positiv. Djuren blir ”lågenergikor”.
Fördelarna med närproducerat och förtrolighet med konsumenter är tydliga.
Egen, gårdsnära förädling och försäljning stryker mellanled och gynnar både producent och kund.
Foder från fäbodbete är särskilt hälsosamt och ger kött och mjölk med nyttiga fettsyror.
Trivsel och folkhälsa gynnas när folk kommer närmare djur och produktion.
Ett välskött fäbodbete kan förenas med god skogsvård och ge dubbel produktion.
Fäbodbete förbättrar markens vitalitet, vilket gynnar mångfald och skogstillväxt.
En välbetad grässvål i skogen förtar verkan av försurande ammoniak, svavel- och kvävenedfall.
En tät och fast grässvål i fäbodskogen binder samma föroreningar i sin biomassa vid avverkningar.
Fritt bete i fäbodskogen är gynnsamt mot parasitangrepp och gör biocidbekämpning onödig.
Även om man inte tar vara på gödseln bryts den ner naturligt i fäbodskogen. Insekter och
mikroorganismer dödas inte av giftrester från ”maskmedel” i avföringen.
• Ett ökat antal djur på ogödslat fäbodbete och som inte utfodras med kraftfoder, bidrar till minskade
utsläpp av sådan lustgas (ammoniak och metan), som avges genom rap, fisar och avföring.
• Betesdjur i traditionell mjölkproduktion kan sägas vara positiva i metanavgång.
• Fritt betande fäbodkor söker själva det bästa betet samtidigt som stängselkostnader minimeras.
• Ett ökat bete på utmarker ger synergieffekter. Utom tillämpat värn av traditioner ges möjligheter till
bevarande av lantraser, lokal livsmedelsproduktion, skogsvård, naturvård, kulturmiljövård, rekreation,
turism och generell landsbygdsutveckling.
Nu är det din tur att fortsätta. Ge oss alla tankar och idéer. Så får ni se resultatet i nästa brev…

Reservera tiden 16 – 23 augusti 2008 för fäbodkurs på Svedbovallen.
Mer information kommer. Lämna intresseanmälan till Fäbodföreningen.
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Listeria på Rikshospitalet
Vi refererar till artiklar av Ivar.Brandvol@vg.no
En listeriakatastrof har inträffat i Norge. De stora sjukhusen Rikshospitalet och Radiumhospitalet hade
slagit på stort och serverade i oktober 2007 sina patienter mjuk delikatessost från Varø Gardsmeieri.
Detta ledde till att 14 personer blev sjuka och att två dog av listeriasmitta.
Norska Mattilsynet beordrar nu en total genomgång av matrutinerna. Vi ställer oss oförstående till hur
ett sjukhus med stor intern kompetens på mikrobiologi kan servera alvarligt sjuka patienter sådan ost,
säger sektionschef Christoffer Nielsen. Färskost är en riskprodukt i förhållande till listeriasmitta och
listeriabakterien är allra farligast för personer med nedsatt immunförsvar.
Om sjukhuset vill servera sådan riskmat, dit också rakefisk, gravad och rökt lax hör, måste de ha en
extrem kontroll. Exempelvis minst halvera hållbarhetstiden på produkterna, eftersom listeriabakterien
utvecklar sig så snabbt, även om den lagras i kylskåp, säger Nielsen. Han tvivlar dock på att sjukhuset
vill servera sådan mat i framtiden.
Professorstipendiat Siv Skeie ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap stöder Mattilsynet. Gravida
blir ständigt varnade för sådan ost, och då bör sjukhusen förstå att den inte heller är bra för patienter
med nedsatt immunförsvar, säger Skeie, som forskat mycket på ost och mikroorganismer.
Informasjonsrådgiver Børge Einrem på Rikshospitalet HF bekräftar att de har fått krav från Mattilsynet.
Vår kökschef fick försäkringar från Mattilsynet om att ostleverantören var godkänd. Osten valdes på
grund av sin goda smak, något som är viktigt på et sjukhus där många patienter har dålig aptit.

HON ÄR RÄDD
Siv Lænn driver Varø Gardsmeieri i Nærøy i NordTrøndelag. Mejeriet levererade
den camembertost som spred
listeria. Nu vill hon stänga sitt
mejeri.
Foto: Leif Inge Skagemo /
YTRINGEN
Siv Lænn är förtvivlad.
”Vi har fulgt alle regler og pålegg
fra Mattilsynet, men bløt ost er
og blir et risikoprodukt. Vi frykter
at bakterien kan ramme folk på
nytt, vi tør ikke fortsette”, säger
hon.
Også Mattilsynet fruktar fler utbrott. Lokal ostprodukton blir allt vanligare och mjuka delikatessostar är
något folk vill ha. Med det följer att vi tyvärr måste anta att fler blir sjuka på grund av listeria-bakterier,
säger distriktschef John Bjarne Falch.
Han understryker att Varø Gårdsmeieri har följt alla regelverk, men att bakterien ändå slog till. Meieriet
har dessutom använt pasteuriserad mjölk, som minskar risken för listeria. Men färskost är känslig i
förhållande till smittorisker. Listeria kan tillväxa även när ost är paketerad och kyllagras, säger Falch.
Gårdsmejerierna förbereder sig på det värsta. Några tecknar försäkringar för att vara förberedda, men
gårdsystning kräver också idealism, vi fruktar att färre nystartar nu. Barbro Stordal i Norsk Gardsost,
som organiserar 150 producenter, hoppas att norrmän skall fortsätta att äta ost, men att kunskapen blir
större. I länder som Frankrike och Spanien kan alla hantera färsk ost. Sådan kunskap har inte norrmän
längre, och med ökad försäljning måste vi öka vår medvetenhet
Mat- og landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp), som stöder nischmat, hoppas att en god
utveckling kan fortsätta. ”Jag vill verkligen att ledningen för Varø Gardsmeieri inte ger upp, utan kan gå
vidare med stöd av Mattilsynet. Det är viktigt att producenterna inte ger sig”, säger Riis-Johansen.
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Blir du inspirerad av får? Det blir vi.
Mitt arbete i Fäbodmatsprojektet inspirerade mig så mycket att det blev en
Får jag lov?
bok om får.
Min dotter illustrerade med kluriga får av alla slag.
En perfekt present till dig själv eller
någon annan som tycker om får.
Pris: 90:-/ex,
5 ex eller mer 80:-/ex + porto
Beställning före kl 14 skickas samma dag.
Beställ från
Ewa Kohlström
Bildarna, Nordanrövägen 1,
813 94 TORSÅKER
Tel o fax 0290-511 02,
mobil 070-591 63 75
ewa@bildarna.se
80 sidor, 12,0 x 17,5 cm

En luddig bok av Ewa Kohlström. Teckningar av Elin Sundstedt

Vi kommer tillbaka

”
i nästa brev med rapport och kanske även utvärdering från vårt
”.
nyligen avslutade flerårsprojekt kring Fäbodmat och Matkultur”
Så skrev vi i vårt förra brev. Det blir en liten personlig betraktelse. Jag har hängt med från allra första
början. Jag väckte frågan under min tid som ordförande i GFF. Sista tiden bara som adjungerad i
styrgruppen.
Vi startade med stor iver. Vi hade en vision. Fäbodbrukets status skulle höjas. Fäbodmaten skulle
bereda vägen. Ylva Olofsson och Jenny Strandberg var de stora entusiasterna. Jenny brukade vid sina
föredragningar runt om, karakterisera mig som loket, som alltid fick igång sitt tågsätt efter olika
uppehåll.
Min bedömning är att projektet har varit nyttigt. Visionen är betydligt mer möjlig att förverkliga nu än
när vi beskrev den för Intryck Hälsingland och kunde starta projektet med Hushållningssällskapet, HS,
som partner. Det partnerskapet var dåligt. Roller var inte utredda då vi startade och missförstånden
blev många och smärtsamma.
En sak lärde jag mig. Ska man få tillit till någon så måste vederbörande uppträda så att grunden finns,
annars blir det bara misstro. Det gäller alla.
Intryck Hälsingland gjorde tillsammans med konsulten Innotiimi ett fantastiskt arbete för att få ordning
på oss inblandade så vi kunde fortsätta. Dock orsakade omorganisation att HS inte kunde gå vidare
med oss. Efter många turer, där Åsa Wilhelmssons erfarenhet vägde tungt, gick Världsnaturfonden,
WWF, in med en kreditgaranti, som gjorde att projektet kunde drivas i egen regi. Där har Calle Höglund
kämpat hårt. Monica Stålhandske har bistått och Skogsstyrelsen stöttat.
Min nära kontakt med projektansvaret gör att jag nu bättre förstår vilket fantastiskt arbete den första
projektledaren Ewa Kohlström gjorde.
Det kändes också otroligt skönt när Ewa hörde av sig för att presentera sin bok och hon meddelade:
”Är numera medlem i föreningen.” Ewa är en tillgång! Visst får hon lov att sälja boken till er?

Kelvin Ekeland
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Får vi lov att presentera några böcker till?
FÄBODLIVETS VARDAG, med undertiteln ”Som ett besök i en annan värld”, har Roger Persson kallat sin
spännande och intressanta redovisning av fäbodlivet i Ovanåkers socken. Han säger att han bara kan
beskriva fäbodlivet under 1800-talet och framåt, eftersom arkiven tiger om den äldre tiden. Det är en
ödmjuk inställning till sin berättelse. Han skildrar fäbodlivet på ett verkligt tidlöst sätt. Och han
beledsagar sina ord med ett generöst urval fotografier, oerhört vackra och väl valda samt för det mesta
tagna av författaren själv. En stillsam humor präglar framställningen. Ta bara den lakoniska bildtexten
under berguven på sidan13: Bu’bo bu’bo. Det latinska namnet bekantgör träffsäkert vem som bebor
buan.
Roger ger rader av uppgifter, som man tidigare förgäves frågat efter. Exempelvis konstaterar han med
självklarhet att när man byarna hade 2-5 gårdar, eller uppskattningsvis 15 kor i byn, samt hästar och
smådjur, då var det nödvändigt att också ha fäbod. Han förklarar också att ”på ’vårt språk’ i Ovanåker,
säger vi fäbodvallen eller bara vallen om fäboden – vall betyder en gräsbeväxt yta. Där fler bönder har
anlagt sina fäbodar kallar vi det för ett fäbodställe…”
Roger berättar hur man hos bössmeden kunde beställa små lätta gevär särskilt avsedda för
fäbodjäntor; kaliber 14,5 mm. och längd 64 cm. Lodbössor kallades de därför att man av ett lod bly
(13,28 gram) kunde stöpa en rund kula för den kalibern, inklusive den infettade linnelapp som skulle
innesluta kulan.
Boken är så klart disponerad att det är en fröjd och uttryckssättet är så ledigt att ögonen bara drar iväg
över raderna. Och man fattar. Roger Persson är en underbar pedagog. Det populära genusperspektivet
är med, men pregnant. Även männen koms ihåg. Om vallvaktare kan man läsa: ”Under 1600-talet var
det ofta finnar eller finnättlingar, som kunde få löfte att slå sig ner i närheten av ett fäbodställe. Detta
emot att de blev ålagda att hjälpa till med olika göromål, som t.ex. reparation av hagar och broar, hålla
tjuvar och rovdjuren borta. det kunde även ingå, att han skulle se till att fän från andra fäbodställen inte
kom över gränsen för de jässlor han hade att övervaka.”
Så var det förresten med begränsningen till 1800-talet…
Endast en sak saknas; ordentlig referenslista. Nu uppges oftast en källa i texten, men hur hittar jag t.ex.
skriften ”Bolby, bodland och uttäkter” och vad är ”Knut Albertsson” för en figur?
FÄBODLIV, heter nästa bok rätt och slätt. Den har två skapare; Victoria Törnqvist och Peter Nyberg.
Udertiteln där är ”Året runt med familjen Smedberg”. Även denna bok är underbar, men på ett helt
annat sätt än Rogers. Det är en levande, varm och inträngade, men inte påträngande, berättelse om en
familj, som valt sitt helt egna liv. Göran Greider har skrivit ett förord som är mycket tankeväckande. Där
sammanfattar han sitt intryck av familjen, så som boken skildrar den: ”Jag blir helt enkelt tankfull, lite
lyckligt tankfull. En resenär, som i en och samma rörelse slungas tillbaka och framåt över tidsvidderna.”
Utan pekpinnar visar Victoria att det många ser som otidsenligt är framtidsenligt. En av de behagligaste
lösningarna på vår miljökris. Victoria Törnqvists språk är en njutning. Det är riktig fäbodpoesi – långt
borta från fäbodromantik. Se: ”Årstiderna växlar. Arbetsbördan skiftar. Ljuset kan följas. I varma
sommarnätters klarhet förlängs arbetstiden. Det är bråda dagar. Ljuset måste tas till vara. Allt ska
hinnas, allt ska skördas och bärgas, komma under tak till vintern.”
Peter Nybergs fotografier har en följsam skönhet. Tyvärr förstör en kall layout en del av dess värde.
Miljön måste vara Jordbruksverkets mardröm då miljöstöd ska bestämmas. Smedbergs bor året runt på
fäboden Kättboåsen mellan Mora och Malung. Men de har en annan fäbod också, som är en fäbod,
Överåsen, som är en fäbod i bruk och däremellan Larsheden, som är både det ena och det andra, och
så Bolet, som kanske också blir en fäbod. Här dyker bokens skönhetsfläck upp. Victoria skriver om
”EU-bidrag”, fastän det minst av allt är bidrag. Det är en ersättning. En välförtjänt ersättning för hårt
arbete, som ger oss andra i samhället sådana värden, som vi inte kan köpa på det finaste varuhus!
Köp böckerna direkt av författarna.
Fäbodlivets vardag: 2007. inb. 142 sidor. Ca 295:Roger Persson, Faluvägen 80, 828 30 Edsbyn
0271-200 05; 070-593 72 50

Fäbodliv: Gullers 2007, inb. 128 sidor. Ca 190:Victoria Törnqvist, Klockarnäs 85, 790 26 Enviken
0246-231 47; 073 368 89 88
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