Februari 2007

kallar till ett intressant och inspirerande årsmöte 2008 !
Information om fäbodkultur och fäbodbruk för
fäbodbrukare, fäbodägare och alla ni andra …

I år är årsmötet något alldeles särskilt.

Söndagen den 16 mars.

Gävleborgs fäbodförening, GFF, är inte enbart en brukarorganisation. Tyvärr frodas missuppfattningen om att det är så. Då och då hör någon gammal, trogen medlem av sig och meddelar:
”Nu kan jag inte vara med i föreningen, för jag har inte djur på fäboden längre!”
Ibland är det ganska lätt att förklara att vederbörande förmodligen har kvar något av det viktigaste för
fäbodbruket, nämligen erfarenhet och minnen. Och uppsägningen av medlemskapet blir inte av.
Kanske rentav att någon vän, som också bär på traditioner, ansluter sig.
GFF vill lyssna på sina medlemmar. GFF vill att all samlad kunskap om fäbodar och fäbodbruk ska
komma alla till godo. GFF har lärt sig att detta är svårt att klara av på när man arbetar ideellt. Det vill
säga när arbetet för GFF ska ske på den tid som är fri från det som måste göras för att klara sin och
familjens försörjning. Ändå har GFF lyckats bra i sina försök att sprida kunskap om fäbodbruk och
fäbodkultur. GFF möts numera av berättigad respekt hos de flesta företrädare för det officiella Sverige.
En stor brist i byråkratin är dock den blinda tilltro osäkra tjänstemän kan ha för regelverk. Bestämmelser, som kanske skapats för jordbruk med andra förutsättningar än fäbodbrukets, och som man i brist
på förnuft och egen erfarenhet söker tillämpa överallt. Kunskap ersätts av måttband och dataprogram.
I två år har det funnits ett ”nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald”. Det är ett uppdrag av regeringen med grund i artikel 8j
m fl i Konventionen om biologisk mångfald. Syftet är främst att fram till 2011 dokumentera traditionell
kunskap, bibehålla lokal och traditionell kunskap, sprida traditionell kunskap till andra traditionsbärare
och myndigheter samt stimulera forskning om traditionell kunskap. Programmet kallas NAPTEK och
har ett antal anställda. GFF har hjälpt till att lyfta fram fäbodbruket i sammanhanget. Marie Byström
träffade oss t ex på årsmötet 2006. Håkan Tunón är en annan uppskattad kontakt på NAPTEK.

I år är årsmötet något alldeles särskilt.

Söndagen den 16 mars.

Vi möts på Ljusdalsbygdens museum. Det finns mycket att knyta ihop. Museet har sedan länge ett
speciellt intresse för fäbodkultur. Genom att kommunen äger en fäbod på Näsvall och tack vare positiva grannar har en viktig del av museets pedagogiska verksamhet kunnat ske på fäboden. Detta är
en uppskattad pionjärinsats som är påtaglig för många. Mindre känt är allt annat som museet gjort
och gör för fäbodkulturen. Därför är det synnerligen glädjande att museet kastar av sig anspråkslöshetens grå kappa och vid GFF:s årsmöte förklarar sig vara ett nationellt resurscenter för fäbodkultur.
Förutsättningar finns för att det ska bli något verkligt betydelsefullt för många. Kom och inspirera!
Lär känna Ljusdalsbygdens museum, där vi också blir internationella. Fäbodkultur finns eller har
funnits i de flesta samhällen med boskapsskötsel. Regionala skygglappar och trångsynthet vid
formulerande av definitioner har gjort att detta är förbisett av många. Museet har i sitt samarbete med
invandrare tydligt blivit medvetet om detta. GFF har genom flera direkta kontakter och en medlem
som arbetar med svenska för invandrare, SFI, också uppmärksammat förhållandet. Årsmötets lunch
är komponerad av Zuleiha från Afganistan. Om den och likheter med vår fäbodmat och vårt fäbodbruk
och mycket annat kan vi samtala henne och hennes dotter Nowbahar. Kom och inspireras!

I år är årsmötet något alldeles särskilt. Ta med vänner och bekanta. Vi ska trivas, den 16 mars!
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Syntes är ett annat ord för slutsats
Det senaste året har Lena och jag rört oss en del. Jag
tror synteser är bra att göra när man reser. Man förstår
mer och blir mindre främling. Vi var i Norge och såg en
fjällhed vid en säter, som arkeologen Sissel Carlstrøm
vid norska Riksantikvaren ansåg vara Nordens äldsta
kontinuerligt betade utmark. Pollendiagram visar att i
4000 år har tamboskap betat där. För många är det
svårt att fatta att detta uråldriga kulturlandskap inte är
en vildmark, vars biologiska värden kan bibehållas utan hävd.
Från Grekland och Kreta hade Lena med vallningsbilder hem, som visade dagens herdar utrustade
med hundar och gevär. Utmarksbete kräver ändamålsenliga tillbehör.
I slutet av januari var vi tillsammans i Bulgarien. Då var vi på en festival,
som visade hur fäbodfolket där var klädda för att skrämma bort rovdjur och
oknytt i den utmark dit djuren skulle på sommarbete. Vi var också med på
en verklig sådan vandring vilket var en upplevelse. Klädseln var lite
modernare men miljöerna mycket traditionella.
Från en italiensk reskamrat fick vi en hälsning med en herdehund från
Maremma.
Den hälsningen får bli övergång till en
artikel i tidningen Tvärsnitt nr 4:2007, som
tar upp arkeologins nyväckta intresse för
landskap. Där skriver Barbro Santillo Frizell,
professor i Antikens kultur och samhällsliv
vid Uppsala universitet och Hans Bjur,
professor i Stadsbyggnad vid Chalmers
högskola om Landskapet i vägen. Det
handlar om den 3000 år gamla vägen Via Tiburtina, som leder från Rom och som hotas att bli täckt
av en ”utspädd stadssoppa”. De söker vägens ursprung och vägens mening. Mötet mellan arkeologi
och stadsplanering är intressant.
Området kring Via Tiburtina tycks från förhistorisk tid ha använts för att flytta djur mellan olika
betesmarker. Än i dag betar fårhjordar, kor och hästar mellan "supermodernitetens" bostads- eller
verksamhetsområden. Betesdjuren vårdar och brukar landskapet. Deras existens kan kanske bidra
med kulturella och pedagogiska värden?
Flyttningarna, ofta mellan skilda klimatzoner, gav djuren optimala betesförhållanden hela året. På
vintern var djuren vid kusten med milt klimat och på våren fördes de till bergstrakter där de var till tidig
höst. Systemet har praktiserats sedan bronsåldern och man tror att Via Tiburtina har ursprunget i en
antik fäbodstig. De regelbundna flyttningarna av djur från kust till berg har påverkat uppkomst av
produktionscentra, bosättningar och ideologiska strukturer. I dagens landskap sticker broar, tempel och kapell upp som markörer av en lång civilisationsprocess.
Det gäller att förstå när källorna övergick från att vara
nödvändiga vattenhål till att också bli kultplatser och
vilka behov som låg bakom dessa och andra byggen?
Alla tidslager har samverkat och pekat ut scener som
gestaltar en urban utveckling och ger perspektiv på
landskapets historiska tillgångar och mening. Med
Svenska institutet i Rom som bas, har forskarna inlett
ett arbete som utvecklar tvärvetenskapliga metoder för
att besvara landskapsarkeologiska frågor. Det skulle
vara roligt att koppla ihop Svenska institutets arbete
med studier av nordiska fäbodvägar.
Slutsatsen då? Ja, vi har samma historia nästan överallt, och vi hittar den i utmarkens beten.
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Brev från Vargas angående GFF:s skrivning om ”åtelturism”
Detta brev fick Fäbodföreningen den 13 februari 2008. Det syftar på vad GFF senast skrivit om turiståtling.
Sedan flera år tillbaka driver vi Vargas Vildmarkslodge enligt ekoturismens principer. Det innebär
bland annat att vi har försökt utveckla vår björnturism enligt följande tankar.
Vår björnskådning syftar till att stärka naturskyddet och ge våra rovdjur ett ekonomiskt värde de
annars inte har. Hittills har våra rovdjur mest kostat pengar – här finns nu en möjlighet att ansvarsfullt
nyttja dem som en ekonomisk resurs.
ü Vi anstränger oss för att utveckla en lokalt förankrad ekoturism där samråd med berörda
markägare, friluftsliv, myndigheter, jaktlag och andra berörda personer är en central del av vårt
arbetssätt.
ü Vi vill också att vår björnturism ska gynna och utveckla traktens näringsliv genom olika former av
samarbeten och handel.

ü

Därför vill vi inledningsvis poängtera vår ambition att söka samarbete och inleda en tillitsfull dialog om
hur vår björnturism kan bidra till att bevara, utveckla och stärka traktens fäbodbruk.
Björnturism är något som sätter en destination på kartan både här i Sverige och ute i Europa.
Frågan vi bör ställa oss är hur vi tillsammans ser till att detta gynnar Hälsingland som destination,
samtidigt som ekoturismen blir en del i att utveckla traktens och länets fäbodbruk.
Med anledning av er skrivelse i ert medlemsblad i oktober 2007 vill vi med detta skriftliga svar rätta till
en del av de missuppfattningar som står i vägen för en fortsatt konstruktiv dialog.
Det stämmer, som ni skriver, att vi har anlagt vårt gömsle i samråd med länsstyrelsen, men vill
också uppmärksamma er på att en dialog även förts med jaktlag, markägare och andra berörda
personer. Allt kan naturligtvis göras bättre och förfinas, men vi anser inte att vi allvarligt har brustit i
vårt samrådsarbete.
ü 2004 - innan vi bestämde platsen för uppförande av gömslet undersökte vi om det fanns någon
inventering som redovisade fäbodar och/eller lösdrivande djur i området. Vid den tidpunkten fanns
tyvärr ingen sådan inventering tillgänglig.
ü Ett år senare, då vårt gömsle stod på plats, företog vi en ny undersökning. Då hittade vi er
inventering, som indikerade nio fäbodar med djur. Dock fanns inte Grannäs redovisad, vilket nu görs
gällande.
ü Gammel Edsbo fanns upptagen i inventeringen, och den ligger cirka sju km från gömslet. Ett
avstånd som vi bedömer vara tillräckligt långt.
ü Vid en noggrann mätning ser man också att den vandringsled, som ni nämner inte ligger så
nära som ni angivit. Vindskyddet, som nämns, är i så dåligt skick att det sedan många år inte
används, och den märkta stigen och utsiktsplatsen är helt övervuxna och träden står höga.
ü Beträffande Finnskogsleden, som vår anläggning ligger alldeles intill, har vi undersökt hur
många som vandrar den och vad de människorna tycker. Enligt vår undersökning nyttjar bara drygt
ett tjugotal personer den här leden varje säsong. Nästan samtliga tillfrågade hade en positiv attityd
till björnar och att man önskade få se en.
ü Den benknota som Joni Lidberg hittade tio meter framför vårt gömsle, härrör från vår
vinterutfodring av kungsörn. En verksamhet som vi redovisade vid den regionala rovdjursgruppens
möte hos oss i höstas, och där företrädare från Gävleborgs Fäbodsförening deltog. Vi vill ännu en
gång klargöra detta - vintertid utfodrar vi örn med animaliskt veterinärbesiktat slaktavfall. Sommartid
använder vi vegetabilier som åtel för björn.
Här i Sverige brottas vi med mycket tyckande och antagande kring en spirande rovdjursturism. Vi är
de första som efterlyser undersökningar och forskning på området, med syftet att utveckla denna del
av svensk ekoturism på bästa möjliga vis. I väntan på detta vill vi gärna hänvisa till följande
internationella erfarenheter.
I Finland har björnturism bedrivits framgångsrikt sedan 1970-talet. Idag uppgår antalet besökare
till runt 2 500 varje år, och björnskådning omsätter miljoner kronor i finsk glesbygd. Finska
björnforskare som Ilpo Kojola kan berätta mer.
ü I Rumänien startades ett projekt 1994, vilket så småningom utvecklade björnskådning. Där finns
bortåt 6 000 björnar, och inga indikationer på att björnarna utvecklat aggressivitet eller skapat
olägenheter på grund av åtel. Detta enligt en rapport från Naturvårdsverket.

ü
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Vi vill avslutningsvis upprepa vår vilja att utveckla en konstruktiv dialog.
Hur kan björnskådning med utländska gäster bli en resurs som också gynnar länets fäbodbruk?
Kan vi utveckla våra björnskådningsturer med efterföljande besök på några av traktens fäbodar?
Kan lokalt tillverkade livsmedel från länets fäbodar bli en del i våra menyer?
Är det möjligt att med aktiv och ansvarsfull åtling av björn faktiskt minska eller förebygga problem
med björnattacker mot frigående betesdjur i skogen?
På vilka andra sätt kan våra två verksamheter utvecklas tillsammans istället för att ställas mot
varandra?
Låt oss inleda en nära dialog och ett samtal över en eller flera koppar kaffe.
Kanske är vi inte överens om allt, men det behöver inte betyda att vi inte kan samarbeta.
Ni är alltid välkomna till oss på Vargas Vildmarkslodge där en varm kaffepanna väntar.
Med vänlig hälsning !
Håkan och Eva Vargas
Vargas Vildmarkslodge

Kommentar:
Fäbodföreningen vill inte angripa Eva och Håkan Vargas. Det framgår ju av brevet att Vargas har anlagt sitt
gömsle i samråd med Länsstyrelsen. Föreningen anser att de vilseletts av Länsstyrelsen, som borde haft bättre
omdöme än att stödja en investering utan närmare prövning. Att tidigt informera GFF borde vara självklart,
särskilt som turiståtlingen för örn sker mellan två vargrevir.
GFF har en noga genomtänkt linje för sin rovdjurspolitik. Den bygger på Konventionen om biologisk
mångfald och föreningens yttrande över förra Rovdjursutredningen. GFF har inte behövt ändra den. Bland
annat innebär den ställningstaganden som ”Rovdjursstammarna får aldrig bli så stora att jaktturism på
stora rovdjur kan tillåtas” och ”Ekoturism får inte urarta så att rovdjur genom åtling eller på annat sätt
lockas att uppträda som oskygga turistattraktioner.”
GFF:s motiv i policydokumentet är att kommersialisering av rovdjursförvaltningen i hög grad är olämplig. När
möjligheterna för jaktturism finns är målet för rovdjurspolitiken också nått. Stammarna skall då bibehållas på
den nivån genom skyddsjakt, förvaltningsjakt och en sund rovdjursförvaltning i övrigt. All slags åtling och
motsvarande skall vara förbjuden. Undantag bör kunna göras för forskningsändamål eller för att av särskilda
skäl binda rovdjursindivider till ett område där risker för skador på fäbodbruk och fritt skogsbete inte finns.
GFF har tidigare tagit upp frågan om turiståtling med Länsstyrelsen. Första gången, 1999, avslutade
föreningen synpunkterna med: ”Viltvård, jakt och fäbodbruk måste samarbeta. Detta samarbete får inte
saboteras av olämpliga så kallade ”turistsatsningar”. För dem som önskar se levande rovdjur finns för övrigt
djurparker, också i länet, som uppfyller högt ställda krav på naturlig miljö.”
GFF har så långt det varit möjligt gått igenom de olika reglerna för åtling. Ett resultat av den studien visar att
all kommersiell förevisning av björn i vilt tillstånd kräver särskilt tillstånd enligt artikel 8.1 i Rådets
förordning (EG) 338/97. Åtelns innehåll saknar betydelse i sådana fall.
Vad som mest upprör GFF då det gäller förevisning av björnar som står och äter vid sina foderplatser är inte
själva kommersen utan den totala aningslöshet och därmed ansvarslöshet, som gör att de eldsjälar, som brinner
för sin vildmarksturism, inte inser vad som kan hända den dag de inte förmår fortsätta sin verksamhet och
björnarna inte längre får sin mat serverad. Dessa halvtämjda djur, vana vid människors vittring, kommer att
med sina doftminnen söka annan föda. GFF har mest fäbodbrukarnas väl för ögonen och det ohägn vilsna,
oroliga och hungriga björnar kan orsaka näringen. I förlängningen är ändå fråga om ett allmänt hot mot
tryggheten på landsbygden. För GFF är det självklart att vid all kommersiell verksamhet, med vilda djur som
dragplåster, är det arrangören som har det fulla ansvaret för alla slag av skador, som kommersen kan orsaka.
Vid eventuell tvist om ansvar är förevisaren den som i så fall skall bevisa sin oskuld.
Eftersom frågan nu åter väckts i Rovdjursgruppen har jag, på uppdrag av Fäbodföreningens styrelse, bett
Länsstyrelsen om besked om myndighetens inställning till turiståtling och förebyggande av rovdjursskador.
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Gävleborgs fäbodförening frågar Länsstyrelsen

Dnr 218-254-08

♠ Vill Länsstyrelsen ha en trovärdig upplevelseturism i svensk natur? Det finns en organisation
kallad Naturens Bästa, som vill ta ansvar för ”ekoturism”, även i form av viltskådning. Borde inte
Länsstyrelsen genom den organisationen kunna förmedla information till okunniga vildmarksentusiaster om det bevarandevärde Konventionen om biologisk mångfald tillmäter en
jordbruksform som fäbodbruk och om hur sårbart detta är av störningar, inte minst från rovdjur?
♠ Har Länsstyrelsen noterat att Naturens Bästa i sina riktlinjer kräver att åtling av stora rovdjur
eller rovfåglar för observationsändamål skall undvikas, annat än av mycket erfarna och
dokumenterat seriösa arrangörer?
♠ Känner Länsstyrelsen till hur erfarenhet och seriositet dokumenteras i sammanhanget och hur
har styrelsen hittills agerat i frågan?
I frågan ryms också ifall Länsstyrelsen är medveten om hur uppföljning sker av kravet att
arrangörer av turiståtling aktivt skall stödja, underlätta och bli en 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?
GFF tvivlar på att paret Vargas och Filip Hedbergs turiståtlingar i Ovanåker drivs enligt redovisade
förutsättningar. Vargas klagar ju till exempel på för mycket tyckande och antagande kring en
spirande rovdjursturism och efterlyser undersökningar och forskning på området, för att utveckla
denna del av svensk ekoturism.
GFF vill att Länsstyrelsen ordnar så GFF får ta del av forskningsprogrammet och även yttra sig.
♠ Slutligen söks Länsstyrelsens officiella policy för förebyggande av rovdjursskador och vilken
hållning Länsstyrelsen har rörande turiståtling samt på vilka erfarenheter denna linje beslutats?
Fäbodföreningen önskar en dialog med Länsstyrelsen om åtgärder för ett stärkt fäbodbruk.
Annica Forsberg på Länsstyrelsen har gett besked om att Länsstyrelsen nu tittar på frågorna och vill dröja
något med svaren. Förhoppningsvis ska de ha lämnats i god tid före mötet i Rovdjursgruppen den 18 mars.
Kelvin Ekeland

Dåligt skötta
örnåtlar kan
dra till sig
såväl stora
pälsbärande
rovdjur som
mindre, snyltande gäster,
vilka kan
fungera som
spridare av
smitta.
Fotografen är
inte känd av
GFF, men det
är uteslutet att
bilden har
samband med
Vargas
verksamhet.

På gång
GÄVLEBORG. En satsning på information i
skolorna, om vad fäbodar egentligen är, är
på gång. GFF och Ljusdalsbygdens museum
kommer i första hand att erbjuda vårens treor
och höstens fyror ett studiepaket, som kan
kompletteras med privata besök på fäbodvallar i sommar. Länsstyrelsen stöder idén.
Resultatet redovisas med teckningar. De ska
ingå i en ”Fäbodkalender”, som alla klasser
får, som är med. De som får teckningar
publicerade får bokpris. Hjälp till att sprida
idén via lärare, föräldrar och elever.
Information: Spara tiden, Ljusdalsbygdens
museum, tel 0651-71 16 75.
GÄVLEBORG. Länsstyrelsen begär en miljon
att använda till pedagogiska åtgärder rörande stora rovdjur. Det handlar om information
och rådgivning till människor som bor i
områden med rovdjur. I pressen kan man
läsa att som en röd tråd i ansökan går tanken
på akuta skadeförebyggande insatser samt
mer långsiktiga konfliktdämpande insatser.
Miljödepartementet har inte svarat.
SVEDBOVALLEN (JÄRVSÖ) Praktikanter önskas
Cecilia Bruce ska besöka Nytorp och försöka
intressera andraårselever för praktik på
Svedbovallen. Anders Henningsson ska
annonsera i Land.
På vallens blivande hemsida kan omtalas att
folk är välkomna till kvällsmjölkningen.
VALLSTASKOGEN m. o. Företaget Tur & Ton i
Hälsingland ordnar turer med häst och vagn.
Det kan vara kvällsturer på tre-fyra timmar
eller dagsturer efter Vallvägen i sadel eller i
vagn. Det gamla fäbodstråket leder till ställen
som Hästberg, Prästvallen, Södervallen och
Hörbovallen. Överraskningar utlovas…
Kontakt: Maria och Roger Svärd, tel. 0278450 11, 0730-98 19 84.
ORKIDÉMYREN (BOLLNÄS). Besök på en av
Hälsinglands finaste växtplatser, söndagen
den 15 juni, med både vanliga och mindre
vanliga orkidéer samt många andra intressanta örter och mossor. En raritet är den
praktfulla guckuskon. Ta med fika. Stefan
Olander guidar och det kostar 200:- per
person. Betalning för samåkning. Avresa från
Stadshusparkeringen i Bollnäs kl 14.00.

Anmälan till Bollnäs Turism, tel 0278-258 80,
turism@bollnas.se
Senast 13 juni kl 15. Minst 10, max 20 pers.

SVEDBOVALLEN. Det ska vara en fäboddag
på Svedbovallen en lördag i juli. Datum ska
inom kort bestämmas i samråd med Järvsö
hembygdsförening. Programmet kan innehålla spelmän, stationer med hantverk och
hur man går med slagruta samt eventuellt
knuttimring (Sven-Anders Söderberg, Vålsjö).
Barn får lära sig göra sälgpipor och kottekor.
Annonsering kan ske genom GFF och
hembygdsföreningen.
FÄBODSKOGEN (BOLLNÄS). Tisdagen den 15
juli sker ett samlat besök på flera vallar i ett
av våra finaste fäbodområden. På rundvandringar tar vi del av fäbodarnas historia och lär
känna de växter som hör till genuina vallar.
Stefan Olander från GFF guidar och det
kostar 250:- per person, men då ingår fika
med fäbodmacka. Betalning för samåkning
tillkommer för den som inte har egen bil.
Samåkning från Stadshusparkeringen i
Bollnäs.
Anmälan till Bollnäs Turism, tel 0278-258 80,
turism@bollnas.se
Senast dagen före kl 15. Minst 15, max 30 pers.

NÄSVALL (LJUSDAL). En kulningskurs ska gå
av stapeln i slutet av juli med samma uppskattade program som 2007. Vi tror på Kersti
Ståbi som lärare och samma kurskostnad =
1100:- inklusive mat och fika samt 200:rabatt för medlemmar i GFF. Carin GisslénSchönning studieförbundet Bilda kommer att
kunna ge information; 070-398 37 83.
STENE GÅRD (JÄRVSÖ). Nordsvenskt timmerbyggande är en utbildning under Högskolan
på Gotland. Kursavsnitten har rubriker som:
Trä, skog, verktyg och historisk virkeshantering. Timring med traditionell teknik.
Grundkurs snickeri. Träbyggandets historiska
utveckling. Byggnadsundersökning, dokumentation och skissuppmätning. Restaurering av timmerhus och snickerier. Entreprenörskap i små företag. Restaurering – projekt.
Arkitekt Mimmi Göllas, som sitter i GFF:s
styrelse, och erfarna timmermän är huvudlärare för utbildningen och alla har stor
erfarenhet av kvalificerad restaurering av
värdefulla timmerbyggnader. Är du intresserad
så tala med Mimmi Göllas, tel 0271-238 15,
070-277 70 01. Men sök helst kurserna på:
www.studera.nu - senast 15 april.
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Klipp

Är norrländsk mjölk nyttigare än sydligare mjölk? SLU i Umeå svarar.
Målet med studien, som görs i samarbete med Norrmejerier, är att jämföra
mjölkens sammansättning då korna vistas i en kall respektive varm miljö.
Norrmejerier hoppas förstås få bekräftat att norrländsk mjölk är nyttigare, skriver Piteå Tidning.
Man kommer framför allt att titta på proteinhalt, men även på halter av omättade fetter samt laktos.
Tidigare tester från norra Norge har visat att det finns ett direkt samband mellan kyligare
ladugårdar och ökade halter av vissa näringsämnen: ju kallare det är i ladugården, desto högre
halter av omättat fett och proteiner. Indikationer på att laktoshalten kan sjunka har också noterats.
Totalt 40 kor har delats upp i två likadana grupper och fördelas på ett oisolerat och ett isolerat stall
på försöksgården i Röbäcksdalen utanför Umeå. De bägge stalldelarna är identiska vad gäller miljö,
foder och mjölkning. Även korna är så lika som möjligt vad avser ålder, tidpunkt för kalvning med
mera. Studien beräknas vara färdig i mars och analysresultaten klara under hösten.
Vi väntar på motsvarande studie rörande skogs- och fäbodbete jämfört med bete på insådd vall.
Norrländskt foder är energismart
Stiftelsen Lantbruksforskning redovisar att en ökad foderproduktion i Norrland skulle minska
energianvändningen för mjölkens hela livscykel och skapa trivsammare landskap. Användningen av
bekämpningsmedel skulle också minska totalt sett eftersom norra Sverige har ett lägre behov av
bekämpningsmedel, då insekts- och ogrästrycket sjunker i takt med temperaturen. Forskare vid SLU
i Umeå, Svensk Mjölk samt SIK i Göteborg har undersökt miljöpåverkan och resursanvändning vid
16 konventionella och sju ekologiska mjölkgårdar i Norrland. Den totala energianvändningen var 3,7
MJ för att producera ett kg konventionell mjölk och 3 MJ för ett kg ekologisk mjölk. Denna skillnad
förklaras av att det går åt mer fossil energi för vanlig mjölk.
Ekologisk mjölk har också lägre utsläpp av lustgas beroende på låga kvävegivor och ingen handelsgödsel för foderproduktion. Även utsläppen av koldioxid var lägre för ekologisk mjölk tack vare
mindre foderinköp och inget bruk av handelsgödsel. Däremot var metanutsläppen per kg mjölk
högre för ekologisk produktion eftersom mjölkproduktionen per ko är lägre.
PEF – ett alternativ till pastörisering – men knappast för fäbodbruket
Med hjälp av pulsade elektriska fält (PEF) kan pumpbara livsmedel behandlas så att antalet
mikroorganismer i slutprodukten minskar, medan den totala kvaliteten i produkten förblir hög. Inom
EU-projeket HIGH Q RTE utvecklas en behandlingskammare. Man utvärderar även hur PEF
fungerar i kombination med konserveringsmedel och mild värmebehandling (<55°C). Mjölk, ägg och
såser är aktuella livsmedel, säger Pernilla Arinder, Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK).
Resultaten visar att det går att få en bra reduktion av Listeria monocytogenes och Salmonella. Det
gör att PEF-tekniken kan vara ett alternativ till traditionell pastörisering i livsmedelsindustrin.
Gårdsstödet ger inte bönder högre inkomster säger SLI
Årligen betalas ut 5.6 miljarder kronor i så kallat ”gårdsstöd”, för att stärka jordbrukarnas inkomster.
En rapport från Livsmedelsekonomiska institutet (SLI), visar att om gårdsstödet fasades ut skulle
böndernas snittinkomst inte sjunka nämnvärt, åtminstone inte långsiktigt. Skälet är att marken blir
billigare, gårdarna blir färre och större samt att hushållen skaffar sig mer inkomster från annat håll.
Gårdsstödet är dock positivt för sysselsättningen i regioner med brist på arbete och bidrar till ett mer
varierat landskap och större biologiskt mångfald i där produktionskostnaderna är höga.
Rapporten visar att gårdsstödet bör ersättas med stöd direkt riktade mot jordbrukets miljö- och
landskapsvärden. Det finns också motiv för stöd till utveckling av landsbygden. Sådana stöd bör
riktas mot mer än enbart jordbruk. Satsningar på forskning och utbildning (FoU) bidrar till ökad
konkurrenskraft och det finns motiv för en viss EU-finansiering även i detta fall. Nyttan med
tvärvillkoren är begränsad. Skillnader i riskutsatthet gör det olämpligt att införa ett gemensamt EUsystem för att hantera produktions- och prisrisker i jordbruket.
Mjölkgen hittad av arkeologer i Falköping
Den gen som gör att vi nordbor kan dricka mjölk som vuxna utan att få ont i magen har spårats till
5500 år gamla benrester i Västergötland. Det stärker tron att laktostoleransen uppstod i norra
Europa. På några tusen år var genen allmänt etablerad i regionen. Bruket att hålla boskap anses ha
uppstått i Turkiet och Mellanöstern meddelar Sveriges Radio.
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Fråga om riksintresseöversyn mm vid ny markanvändning
GFF är i sitt arbete uppmärksam på konventioner, riktlinjer och samhällsmål och vill styra in sin
verksamhet nära dessa. Verksamheten är i huvudsak begränsad till Gävleborgs län men vidare
perspektiv är oundvikliga och alla erfarenheter föreningen gör är obegränsat tillgängliga för alla.
Regeringen framhåller att jordbruket är betydelsefullt för att bevara biologisk mångfald och
kulturmiljövärden. Många djur och växter är direkt beroende av hävd för sin överlevnad. På
motsvarande sätt kräver kulturmiljöer skötsel för att kunna bestå. Naturvårdsverket och
Jordbruksverket har i sina aktionsplaner för biologisk mångfald framhållit det nödvändiga att bevara
olika slags miljöer. I Naturvårdsverkets rapport ingår en nationell bevarandeplan som pekar på att
jordbruksmiljöer som skärgårdsjordbruk, fjällägenheter, finnboställen och fäbodar brukas i så liten
utsträckning att de därför är särskilt värdefulla. Det är vidare viktigt att lämpliga förutsättningar
skapas för att uppnå livskraftiga populationer av hotade arter, lantraser och lantsorter. Regeringen
skriver om vikten av samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och lyfter fram friluftsliv som en
hörnsten för natur- och kulturmiljövård.
Riksantikvarieämbetet har vid redovisningen av regeringsuppdraget att visa hur Europeiska
landskapskonventionen kan genomföras, föreslagit att landskapet lyfts fram i arbetet för lokal och
regional tillväxt. En slutsats är att beslutsfattare ska ta hänsyn till det upplevda landskapet. En
annan är att människors delaktighet måste öka och lokala kunskaper används i arbetet med att
förvalta landskapet. Landskapsperspektivet ska bidra till att synliggöra och hantera eventuella
konflikter mellan olika politikområden i ett tidigt skede.
Centrum för biologisk mångfald har i ett regeringsuppdrag 2002 påvisat hur artikel 8j i Konventionen
om biologisk mångfald kan främja fäbodbruket. Genom Konventionen ska också lokalbefolkningen
delta i beslut som rör aktiviteten. Detta stöder Landskapskonventionen. Men svensk praxis saknas.
En komplikation är att frågor om landskapet delas mellan olika myndigheter. Deras budskap är
splittrat. Föreningen får en orimlig uppgift om den i fall efter fall ska ta tillvara fäbodkulturens olika
intressen; näringsutveckling, turism, rekreation, agrarhistoria, biologi och så vidare.
Detta som bakgrund till vårt problem: I fäbodskogen mellan Norra Dellen i Hudiksvalls kommun
och Storsjön i Nordanstigs kommun planeras en omfattande vindkraftanläggning. Kontakten med
exploatörerna har utvecklats så att Länsmuseet fick i uppdrag att inventera elva utpekade
fäbodvallar för att förbättra underlaget för MKB. Samtidigt fick fäbodföreningen ett bidrag för att
lämna en egen rapport om den berörda fäbodskogen. Denna fick formen av en allmän kultur- och
odlingshistorisk granskning, Om fäbodskogen mellan Norra Dellen och Storsjön.
En betydelsefull del av problemet är att nu aktuell vindkraftexploatering berör skog, vilket är en helt
ny form av markanvändning. Och nu aktuella anspråk är endast början på en lång serie.
Erfarenheter saknas, eftersom tidigare exploateringar bara rört vatten, kust och öppen
jordbruksmark. Risken för att misstag görs i samband med val av lokaliseringar är uppenbar.
Utvärderingar visar att riksintresseurvalet av fäbodmiljöer präglas av slumpmässighet och att
övergripande motiv för det gjorda urvalet saknas. GFF pekar på det nya markanvändningsanspråk
som exploatering för vindkraftbruk i skog innebär och begär i ett brev den 2 februari i år att
Riksantikvarieämbetet gör en fallstudie för att få grepp om vindkraftens konsekvenser för
kulturhistoriska miljöer i skog, främst fäbodkulturens, samt gör en prövning av angelägenheten av en
översyn av riksintresseurvalet av fäbodkulturens miljöer och vidtar åtgärder efter
resultatet. Skrivelsen lämnades i fullt samförstånd med Riksföreningen Sveriges fäbodbrukare.
Riksantikvarieämbetet bekräftade den 4 februari att frågan ska behandlas.
Föreningarna har i grunden en positiv inställning till vindkraft som energikälla. MKB är dock mer än
en formsak. Syftet med önskemålet är att i ett tidigt skede, så långt möjligt, hitta normer för var
etablering, också i ett landskapsperspektiv, är mest acceptabel. Vid samtalen med exploatörerna
har just insikten av större miljöers betydelse varit mycket svår att förmedla.
En noggrann planering, i ett initialt skede av vad den nya markanvändningen vindkraftexploatering
i skog innebär, bör öppna för en mer friktionsfri verksamhet i fortsättningen.
Kelvin Ekeland
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Synpunkter på förslag om ny definition av ”Betesmark”.
SJV dnr 19-13093/07

Gävleborgs Fäbodförening har tillsammans med Värmlands säterbrukarförening kraftigt reagerat
mot vad föreningarna anser vara Jordbruksverkets försök att förvandla definitionen av ”betesmark”
till en EU-standard. Förslaget innebär att SJV också vill radera bort Sveriges agrara historia och
spoliera den biologiska mångfald som är beroende av en mer än tusenårig traditionell jorbrukshävd.
GFF hävdar att nationella och geografiska särdrag kan inte sättas åt sidan ifall syftet med en
ersättning för miljöfrämjande åtgärder ska tillgodoses.
Betesmark har av SJV tidigare definierats som: Jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och
som används till bete, samt är bevuxet med gräs, örter eller ris som är dugligt som foder. Begreppet
betesmark omfattar även alvarbete och den del av fäbodbetena som inte är skog.
Skogsmark får inte räknas som betesmark. Dock får som betesmark räknas mark som av
länsstyrelsen fastställts som skogsbete och som ingår i ett åtagande enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:95) om ersättning för miljövänligt jordbruk.
Det behövs dock en redovisad samsyn mellan jordbrukets och skogsbrukets centrala företrädare
om tolkningen av begreppen "betesmark” och ”skogsmark”, och då särskilt för att reda ut i vilken
mån ett länsstyrelsebeslut om att en skog skall ingå i ett åtagande om skogsbete, enligt
SJVFS 2002:95 om ersättning för miljövänligt jordbruk eller Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, förändrar
skogsvårdslagens tillämpning.
En viktig del i det nya förslaget lyder: Trädbärande betesmarker får räknas som betesmark om
antalet träd inte överstiger 50 per hektar. Träd med gemensam krona kan räknas som ett träd. Träd
med en stam som 1,3 meter över markytan har en diameter som understiger 10 cm räknas inte.
Träd av hävdkaraktär räknas inte in i de 50 träd som maximalt får förekomma. Ytor större än 0,01
hektar där träd- och buskskikt är så tätt att marken är svåråtkomlig för betesdjuren är inte betesmark
oavsett typ av vegetation. Områden där åtgärder gjorts för att väsentligt gynna trädtillväxten räknas
inte som betesmark.
Föreningarna anser att varje föreskriftsändring måste bedömas med hänsyn till om den tillgodoser
stödets motiv och mål. Så är inte fallet här.
Föreningarna tycker att måttband och sifferexersis inte ska ersätta verklig kunskap om naturliga
betesmarkers biologiska och kulturhistoriska värden skall främjas. Det är givetvis de traditionsbärare,
vilka vet och kan hur saker fungerat och som varit med och är med och verkar i aktuell miljö, som
skall formulera anvisningarna. Det är allvarligt när deras kunskap inte tas på allvar eftersom
samhället då missar den kunskap som så väl behövs. Det är ovärdigt av Sverige att inte hävda detta
inför EU. Sedvanligt bruk av dessa
viktiga betesmarker måste bygga på
lokala hävdtraditioner om stödets motiv
och mål skall nås.
Föreningarna radar uppe en mängd
argument mot förslaget. Även andra
instanser har reagerat mycket starkt mot
det.
GFF och VSF avslutar med att kräva att
definitionen av naturlig betesmark
formuleras så att betingelserna förbättras
för betesekosystemens arter och att det
blir lättare att nå miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt odlingslandskap”.
Detta är en Alm, dvs en fäbod i Österrike.
Här är den trädfria marken omfattande,
men inte heller här någon norm.
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GFF kallar sina medlemmar och hälsar alla intresserade
av föreningens arbete välkomna till årsmöte 2008 !
Plats: Ljusdalsbygdens museum i Ljusdals kommun.
Tid: söndag den 16 mars. Klockan 10.00 öppnar museet portarna.
Program: Vi inleder med enkel fika.
11.00 Vetskap och vetenskap.
Museichefen Owe Norberg berättar om museet och dess framtidsvisioner.
Det handlar mycket om hur traditionell kunskap kan bevaras, spridas och användas.
11.45 Det nationella kunskapscentrat för fäbodkultur öppnas.
12.00 Lunch till självkostnadspris.
När maten serveras och under måltiden berättar Zuleiha och dottern Nowbahar om rätterna
de lagat. De är också öppna för samtal om skillnader och likheter mellan Afganistan och
Sverige. De talar både svenska och persiska.
Detta pass är helt öppet för allmänheten?
Anmäl deltagande så vi kan beräkna råvaror till lunchen!
13.30 ca
Årsmötesförhandlingar
Förslag till dagordning för årsmötet. (Följer stadgarnas § 7)
1.
Mötet öppnas
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.
Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4.
Fråga om ej röstberättigad är närvarande
5.
Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna
6.
Fastställande av dagordning
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt sammanfattning av bedrivna projekt
8.
Bokslut och revisorernas berättelse
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.
Förslag från styrelsen: Nästa års medlemsavgift
11.
Behandling av inkomna motioner
12.
Fråga om ersättning till föreningsfunktionärer
13.
Val på ett år av ordförande i föreningen
14.
Bestämmande av antalet övriga ledamöter i styrelsen
15.
Val på två år av halva antalet ordinarie ledamöter i styrelsen
16.
Val på två år av halva antalet suppleanter i styrelse
17.
Val på ett år av två revisorer jämte deras personliga suppleanter
18.
Val på tre år av en ledamot i valberedningen, samt sammankallande
19.
Övriga ärenden
20.
Årsmötet avslutas
Medlems ärenden till årsmötet skall vara lämnade till styrelsen senast två veckor före mötet.
Kontrollera att du har betalat årsavgiften för 2007: 150 kronor. (I år 200:-) Plusgirokonto 430 24 37-1
Kontakt om årsmötesarrangemanget: Margareta Granér, 0651-71 16 06, 070-310 95 86.
Förhandsanmäl om möjligt till Margareta.
Telefon till museet: 0651-71 16 75.

KLIPP

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Medlemsavgift för år 2008________200:-

430 24 37 – 1

Karins fond ……………………………….

Gävleborgs Fäbodförening

Övrigt ………………………………………
Summa:

…………

Glöm inte skriva vem/vilka inbetalningen gäller à
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Föreningsbrev; returer till Kansli
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Gävleborgs fäbodförening
c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31
824 30 HUDIKSVALL

www.xfabodar.se

Det är svårt att recensera sig själv och det ska jag inte
göra. Jag ska bara berätta att det tredje och sista
bandet av ETNOBIOLOGI I SVERIGE är färdigt.
Det är MÄNNISKAN OCH FAUNAN och handlar om
hur vi människor levt och lever tillsammans med djur.
Leta efter den på nätet. Där är den ibland orimligt billig.
Det finns också en massa bilder, som på olika sätt tar
upp temat. Bilden till vänster är från en gammal ABCbok och illustrerar bokstaven L som i ”lamm”.
Den lilla versen berättar tydligt om synen på rovdjur
kring 1780, då boken gavs ut:
Med herden svaga lamb, för vargen trygge gå.
Hur lyckligt at i nöd en vän til bistånd få.
Kapitlen delas in efter människans olika miljöer. De tre
första är inte så påtagliga för alla: Människan i djurriket.
Sägen och saga. Kropp och själ. Sedan följer: Hus och hem. Gård och by. Skog och mark. Fjäll
och berg. Sjö och å. Hav och kust. Det avslutande kapitlet heter: Framtidens djur.
Fäbodens djur dyker upp här och där. Lantraser berörs redan i första kapitlet. Getter och bockar
dyker upp i sägen och saga. Mjölkkulturen behandlas tillsammans med kropp och själ. Att ha
djuröga är något som tas upp i gård och by. Skog och mark berättar också om kreatursbete och
bland fjäll och berg återfinns renskötsel. Sjö och å handlar också om föda från andra än de djur
som finns i fäxen. Hav och kust tar upp problemet med sjökalvar medan sjökorna lämnas därhän.

HÄLGE finns med som exempel på djuret (?), vilket är överlägset människan …

