Oktober 2007

Årets värd för Fäbodriksdagen är

Värmlands säterbrukarförening.

Därför inleder vi med föreningens inbjudan till Fäbodriksdag i Ransby, norra Värmland.

FÄBODRIKSDAG 2007
27-28 oktober
VARMT VÄLKOMNA! Fäbodbrukare och alla ni som vill värna vår fäbodkultur…
Nu är det dags igen för fäbodbrukets viktiga och stimulerande brukarmöte och manifestation.
Fäbodriksdagen inriktas på personliga kontakter, uppbyggnad av kunskap och diskussion om
framtiden.
Riksdagshus är Utmarksmuseet i Ransby i norra Värmland. Arrangör tillsammans med
Värmlands säterbrukarförening är NAPTEK (Nationellt Program för lokal och traditionell
kunskap relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald – Puh!) vid
Centrum för Biologisk Mångfald, CBM.
Registrering sker på Utmarksmuseet lördag den 27/10 kl 8-10. Då serveras också kaffe.
Fäbodriksdagens högtidliga öppnande 2007 sker på lördagen kl 10.00.
Vid mycket stort deltagande förbehåller vi oss rätten att göra praktiska förändringar.
OBS! Medtag kläder för utevistelse vid planerat besök på Ransbysätern på söndagen.
Deltagaravgiften är 450 kr/person. I avgiften ingår konferensen, mat, kaffe från lördag
morgon till söndag eftermiddag samt busstransport vid eventuellt besök på Ransbysätern.
Anmälan: Betala deltagaravgiften 450 kronor på plusgiro 12 01 99-5
(Värmlands säterbrukarförening) Senast 15 oktober.
OBS! Ange alla deltagares namn, samt adress och tel/email, samt eventuell anknytning till
fäbod, på talongens vänstra del om du betalar med inbetalningskort, eller i meddelandefältet
om du betalar via Internet. Anmälan är bindande.
Boende: Deltagarna bokar och betalar sitt boende själva. Förteckning över möjligheter till
boende i trakten finns på nästa sida. Vi rekommenderar i första hand Sysslebäcks Stugby
och Fiskecamping på 5 km avstånd från Utmarksmuseet.
Information genom Värmlands Säterbrukare:
Kalle Jansson 070-32 33 048 och Kerstin Elofsson 054-83 99 47, lättast nå före kl 08.00
Förmedla och påminn gärna om inbjudan till fäbodbrukare och intresserade i Din närhet.
Passa på att samtidigt höra om eller erbjuda samåkning.
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Boendemöjligheter vid fäbodriksdagen 26-28/10 2007
5 km
Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping
Det finns tre sorters boende förutom tält och husvagn.
1. Vandrarhem, 2st 2-bäddsrum + 4 st 4-bäddsrum, gemensamt kök och toalett.
Summa. 20 st sängplatser, 2 bädds- kostar 240 kr/natt, 4 bädds- kostar 480kr/natt
2. Stuga 4:a bäddar med toalett och kök. Stugorna har ett rum, dusch i servicebyggnad.
Finns 17 st stugor. Kostar 390 kr/natt.
Stuga 4 + 3 bäddar med dusch, toalett och tv, kök och sovrum.
Finns 2 st stugor. Kostar 495 kr/natt.
3. Husvagnsplats 175 kr/natt med el. Campingkort krävs, 125 kr
Tältplats 120 kr/natt. Campingkort krävs, 125 kr
Adress: Badhusvägen 2, 680 60 Sysslebäck
Bokningstelefon:
0564-105 14 fax 0564-101 96
E-post:
info@syssleback.se
Hemsida:
www.syssleback.se
Långbergets Sporthotell

0564-260 50

www.langberget.se

2 km

Strandås Gästgiveri

0564-430 27

www.strandas.com

7 km

Wärdshuset Spader 2

0564-101 52

20 km

10 km
5 km

Ransbysätern, STF Vandrarhem 0564-431 05
Branäs

0564-475 50

www.hihostels.com
www.branas.se

Värden, rovdjur och mulbetesrätt
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? Vad är det fäbodbrukaren
levererar för de miljöersättningar som betalas ut för fäbodbete och skogsbete. Hur värderar
länsstyrelsernas kontrollanter kvalitén på de tjänster 230 fäbodbrukare med miljöersättning
utfört? 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? Finns i så fall två
personer som drar gränsen mellan de biologiska och kulturella värdena på samma sätt?
Vilken roll hade rovdjuren traditionellt i fäbodkulturen? Hur förhöll man sig till rovdjur som
fanns nära fäbodar och i betesmarken? Vilka rovdjursproblem klarade fäbodjäntorna själva?
Var fäbodjäntorna beväpnade (yxa, handeldvapen, gevär)? Hur använde de dessa? När
behövde de hjälp? Vilken hjälp kunde ges? Behandlades olika rovdjur (björn, järv, varg, lo,
räv, örn, hök, korp) olika? Vilka skador ger de olika rovdjuren vid direkta angrepp på olika
fäboddjur (kor, kvigor, kalvar, bockar, getter, baggar, får, killingar, lamm, grisar, hundar,
höns)? Hur yttrar sig störningar på olika fäboddjur från olika rovdjur (avkastning [mängd,
kvalitet, mjölk, kalvningar, tillväxt], beteende [betesval, aptit, tillit, hanterlighet])? Finns
skillnad i reaktioner mellan olika raser; kor (fjällnära, fjäll, rödkulla, jersey, SRB, SLB), hästar,
får, getter? Vad kostar det extra att ha rovdjur i grannskapet (extra tillsyn, myndighetsbesök,
veterinär, pappershantering, minskad attraktivitet [skolor, turister, direktförsäljning], trivsel)?
Vad innebär mulbetesrätten? Betyder fäbodkollektivets traditioner något mot privat ägande?

Kom till Fäbodriksdagen och lämna din uppfattning och få dina kollegors svar!

Preliminärt program för fäbodriksdagen 2007
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Fredag 26/10 Möjlighet att komma eftermiddag – kväl; informella samtal.
Lördag 27/10
8.00 -10.00 Ankomst. Registrering. Kaffe och smörgås.
Löpande presentation av Utmarksmuseet för nyanlända deltagare
Rullande bildspel: Sätrar i Värmland
10.00
Officiell invigning av fäbodriksdagen 2007
10.30
Introduktion: Bertil Johansson: Ett kvartssekel med fäbodriksdagen
– en historisk tillbakablick
Kulturhistoriker: Fäbodbrukets kulturhistoria
Riksföreningen Sveriges Fäbodbrukares ordförande Inger Jonsson:
Fäbodbruket i tiden
Representant. från NAPTEK, Centrum för Biologisk Mångfald (CBM):
Kultur och kunskap för framtiden
11.30
Lunch Utmarksmuseet
13.00
Grupparbeten utifrån fäbodbrukarnas erfarenheter
Ämne 1: Fäbodbrukets värden
En diskussion om fäbodbrukets värden, såväl kulturella som biologiska. Vilka är
kulturvärdena? Vilka är de biologiska värdena? Vad har fäbodbruket att ge samhället i
framtiden? Hur bör vi arbeta med dessa frågor? Vad kan fäbodbrukarna vinna på att
lyfta dessa frågor?
Ämne 2: Fäbodbruket och rovdjur
En diskussion om fäbodbrukarnas erfarenheter av rovdjursmöten. Har forskarna och
myndigheterna monopol på kunskap om rovdjurens påverkan på fäbodbruket? Vilka
erfarenheter finns om detta bland fäbodbrukarna? Hur gjorde man förr? Hur gör man i
andra länder? Hur bör vi arbeta med dessa frågor? Hur kan fäbodbrukarna lyfta
frågorna?
Ämne 3: Fäbodbruket och mulbetesrätten
Hur står det till med mulbetesrätten? Vilka områden har betats utifrån tradition? Hur
betades det förr? Hur förbereddes marker förr? Vilka områden var fredade förr? Vem
har enligt tradition skyldighet att hägna? Hur gör vi idag? Hur bör vi arbeta med dessa
frågor? Vad kan fäbodbrukarna vinna på att lyfta dessa frågor?
14.00
Kaffe och paj.
14.30
Grupparbetena fortsätter.
17.30
Redovisning av gruppernas resonemang.
19.00

Gemensam festmiddag, samvaro under kvällen. Kulturinslag.

Söndag 28/10
08.00 Tema: Livsmedelshantering på fäboden.
Inledning: statskonsulent Susanne Sylvén SLV, veterinär Kalle Hammarberg, SLU.
Information om aktuella regler för tillverkning och försäljning på fäboden. Presentation
av branschriktlinjer för tillverkning av mjölkprodukter på fäbod.
Öppen diskussion om aktuella frågor kring livsmedelshantering på fäbodarna.
09.30
Kaffe
10.00 Tema: Samverkan för fäbodbruk i framtiden
Samordning av fäbodbrukets frågor. Resurser i fäbodbrukarnas intresseföreningar.
Nationellt resurscentrum för fäbodbruket. Fäbodombudsman. Myndigheternas
intresse, finansiering. Oberoende och medbestämmande.
Öppen diskussion om behovet av ett samordnat resurscentrum och dess innehåll.
11.30
Lunch. Preliminärt, på Ransbysätern. Gemensam buss. Utekläder.
13.30

Riksföreningen Sveriges Fäbodbrukares årsmöte.

15.30 ca

Kaffe inför hemfärd
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Så räddades hembygdsföreningens stuga på Rossåsvallen
Några eldsjälar i Bjuråkers hembygdsförenings styrelse hörde talas om att ägarna tänkte
bränna upp en nästan nedfallen fäbodstuga på Rossåsvallen. Det fick ju inte ske, så det togs
upp på ett styrelsemöte och bestämdes om förfrågan om övertagande. Bojan och Sixten
Jonsson skänkte då sin stuga till Hembygdsföreningen.
Rossåsvallen ligger i fäbodskogen nordost om Hedvigsfors, mitt emellan Alsjösjön och
Skäråssjön. Vallen är ett stort fäbodställe med många olika fäbodar. De hör till bönder i Änga
och Spångmyra. Bojans och Sixtens stuga låg längst i söder och närmast den gamla
vallvägen. Skogsbolagen hade breddat vägen och vräkt massorna mot stugan så den nästan
tippat omkull.
Hembygdsföreningens vaktmästare Tore Nordlund satte igång ett gigantiskt enmansarbete
med att schakta bort jordmassorna och plocka ner timret. Sedan var det övervägande ideellt
arbete av Tore, styrelsen och föreningens medlemmar. Varje bräda både till golv och tak
renskurades. Arbetet fortskred därefter, mest med Tores insats, så invigning kunde ske 1995.
Då hade även en loge blivit uppsatt på den plats där fäjset legat.
Året därpå började föreningen med servering av vallmat. Det hölls öppet två dagar i veckan
under sommaren.Ostvälling, långmjölk och smörgåsar med färskost, rörost, grynkaka,
messmör och saltkött, allt efter gamla recept. Även kaffe med bröd serverades.
För att annonsera verksamhet och underhållning 2003 fick föreningen bl a bidrag från Intryck
Hälsingland. Den sommaren var det mycket trevligt med aktiviteter och temadagar kring olika
hantverk. Många ungdomar kom för att lära sig göra lövkvastar och rismattor till midsommar.
I nio somrar fram till och med 2004 var det samma arbetslag från föreningen som arbetade
på hembygdsföreningens stuga på Rossåsvallen.
Så ändrade hembygdsföreningen inställning och arrenderade ut verksamheten på fäboden till
andra. Det kändes litet vemodigt för den grupp som så träget och utan egen vinning arbetat
för sin förening och för att sprida kunskap om hembygdens fäbodkultur och genuina
fäbodmat. Tanken hade varit att göra något riktigt fint av tioårsjubileet.

Plats för två bilder
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Två årsmöten 2007 i Gävleborgs fäbodförening
”Vi mår bra som fan”
Rolf Lundkvist från Enviken inledde fäbodföreningens årsmöte, lördagen den 24 mars 2007,
berättade han om människan och elden, om betesskogen, om slåtterskogen, om fiskeskogen,
om fångstskogen, om järnets skog, om skogens färdstråk och om hur skogens människor
rustade sig för olika uppgifter. Han gav exempel på skrivkunnighet hos tjänstefolk långt före
folkskolan, som avfärdade fäbodromantiken: ”Jag önskar jag hellre vore döder än jag vore här”
finns ristat i ett träd. Dock finns ristningar som talar om motsatsen: ”Vi mår bra som fan”, till
exempel.
Vi upprepar detta därför att den sista meningen föll bort i förra brevet. Det var synd.
Det förtjänar också att upprepa att den legendariska bodjäntan Karin Sköldmarks minne
hedras med en fond. GFF har fått en grundplåt på 20 000 kronor och genom omdisponeringar
närmar sig beloppet nu 70 000 kronor. Syftet är att ge stadga åt föreningens ekonomi så bland
annat ungdomar kan få stöd att starta fäbodbruk eller hjälp kan lämnas åt brukare i trångmål.
Nya bidrag mottas tacksamt: Plusgiro 430 24 37-1. Märk talongen ”Karin”.

Extra föreningsmöte på Harsagården i Järvsö
Lördagen den 30 juni 2007.

Mötet inleddes med ett uppskattat föredrag av Maria Owén, ansvarig för marknad och utveckling på Hälsingland Turism. Uppgiften är att samordna marknadsföringen av Hälsingland.
Maria berättade allmänt om sitt arbete och vilka möjligheter hon såg i landskapet och
fäbodarna när det gällde att få besökare att upptäcka och uppleva något värdefullt.
Hälsingland Turism är en ekonomisk förening för en gemensam marknadsföring av turistiska
värden i landskapet. Detta sker genom bl.a. foldrar och annan information, men även genom
att medverka vid mässor och andra evenemang. Nätverk mellan företagare i turistbranschen
är viktiga för att lätt ska kunna guida resenärer till olika mål i Hälsingland. Föreningen ska
också stötta företagare med råd och utbildning för att besöket ska överstiga gästens förväntan.
Maria Owén har telefon nr 0278-62 40 09 och 070-607 00 87.
Därefter valdes Kelvin Ekeland till mötesordförande och Margareta Wallin till -sekreterare.
Kelvin förklarade att ett extra föreningsmöte måste hållas, eftersom revisorerna inte kunde
genomföra revision till det ordinarie årsmötet den 24 mars 2007.
Inga Malm läste upp bokslut, balansräkning och resultatrapport, vilka också delats ut.
Inga fortsatte med revisionsberättelsen. Revisorerna hade föreslagit föreningsstämman att
fastställa resultat- och balansräkningen samt att behandla förlusten i enlighet med förslaget i
förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Mötet fastställde
resultat- och balansräkningen samt beslöt att föregående års resultat förs över till ny räkning.
Mötet beslöt även bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
Kelvin förklarade att den lösning på val av en ledamot och sammankallande i valberedningen,
som beslöts vid årsmötet den 24 mars, inte fungerade. Mötet valde nu, efter Roger Persson,
Killan Norell till ny ledamot i valberedningen samt till sammankallande detta verksamhetsår.
Inga övriga ärenden var anmälda.
Kelvin förklarade det extra föreningsmötet avslutat och tackade de närvarande för deras
engagemang. Som final på dagen bjöd föreningen samtliga på lunch i Harsagårdens
matservering samt möjlighet till besök på Svedbovallen. Det innebar att Svedbovallens
nygamle brukare, Anders Henningson, fick många besök denna något fuktiga
lördagseftermiddag i juni.
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Naturens bästa viltskådning
I januari 2006 konstaterade GFF att föreningen länge
hållit sig skeptisk till rovdjursskådning där man lockar
och binder rovdjur till observationsplatser genom att ge
dem mat, det vill säga genom åtling.
När Naturens Bästa då gav kriterier för viltskådning där det framhölls att ett gott samarbete
med jakträttsinnehavare, markägare och tamdjursintressen är en förutsättning för märkning
med ”Naturens Bästa” gladde sig GFF. Bland grundkriterierna för märkning ingick att:
- Arrangemanget bedrivs så att det inte stör, hotar eller trakasserar djuren eller negativt
påverkar deras naturliga beteende eller föryngringsframgång.
- Arrangemanget inte påverkar viltet till ett onaturligt beteende.
- 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
myndigheter,
- åtelplats förläggs långt från bebyggelse, djurhållning, fäboddrift och renskötselintressen,
samt ej i nära anslutning till allmän väg.
Arrangören får bonus om arrangemanget bidrar med stöd till forskning för de arter som visas.
Naturens Bästa skall vara ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i svensk natur.

Åtelturism åter aktuell – nu stödd av Länsstyrelsen
Måndagen 24/9 2007 deltog Joni Lidberg och Tomas Eriksson i ett möte med Länsstyrelsens
rovdjursgrupp på Vargas vildmarksloge (15 km söder om Alfta) där huvudtemat var åtelturism.
Arrangören Vargas med turiståteln redogjorde för sin verksamhet. Han beskrev hur han vid sitt
björngömsle lägger ut bröd, och säd samt andra vegetabilier (men bagaren hade visst blandat
lite dåligt malet benmjöl i degen då Joni råkade hitta en benknota tio meter framför gömslet...?
Önskemål om att kunna använda animalisk åtel framfördes av Vargas).
Vargas björngömsle har anlagts efter samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalkens kap 12 §
6. Vilket enligt Naturvårdsverket är det som krävs för att få bedriva denna typ av verksamhet.
Brister i detta samråd måste finnas då varken åtelarrangören eller länsstyrelsen var medvetna
om att det finns två fäbodar med får, Gammel Edsbo 6,5 km från och Grannäs 3 km från
åtelplatsen. Detta trots att de finns med i GFF:s inventering, som länsstyrelsen bidragit till och
tryckt. Dessutom passerar Finnskogsleden 700 m från åteln. Där ligger också ett vindskydd.
Från leden går en märkt stig till utkiksplatsen på Storåsen, 400 m från åteln.
Fäbodföreningens farhågor om att åtelturism kan medföra ökad risk för oskygga björnar i
områden med tamdjursskötsel framfördes tydligt vid detta möte. Samtidigt redogjorde dock en
tjänsteman från länsstyrelsen om sina euforiska upplevelser vid en finsk björn- och vargåtel
samt påpekade att länsstyrelserna och Naturvårdsverket nu har intagit en ändrad syn på
åtelturism där man tycker att detta kan vara värt att prova även i Sverige, särskilt som detta
kan bidra till en utveckling av landsbygdsturismen...
Vill inte Vargas bedriva ansvarsfull upplevelseturism i svensk natur? Är det inte ett minimikrav
att Naturvårdsverk och länsstyrelser skall begära att Naturens bästa-kriterier tillämpas?
Fäbodföreningens synpunkter om tamdjur och oskygga björnar som befinner sig i området och
som även kan utvandra därifrån negligerades till stor del då t. ex. det opartiska rovdjurscentret
menade att det inte finns någon forskning som visar att björnar kan bli oskygga då de matas
vid en "seriös”?? åtel. Även risken att vargar också går på åtel om den består av animalier
negligerades då det inte där heller skulle finnas några bevis på att varg går på åtel???.
Slutsatsen av detta möte bör för Fäbodföreningens del vara att fortsättningsvis driva denna
fråga aktivt då utvecklingen ser ut att gå åt fel håll för fäbodbruket. Kanske ska man göra en
fördjupning av de forskningsrapporter och praktiska exempel som finns inom området?.
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Vargas gömsle för åtelturister vid den lilla
myren på Storåsen i den gamla fäbodskogen 6,5 från Gammel Edsbo och 3 km
från Grannäs.
Hur går det med den fortsatta matningen
av björnar och andra snyltande rovdjur vid
åteln den dag Vargas inte längre finner
verksamheten kommersiellt intressant? Var
söker sig då dessa bortskämda djur sin
mat? Där det luktar människa. Det är ju där
födan finns!
Och vad händer med de regionala
miljömålen? Länsstyrelsen säger ju sig vilja
ha fler betesdjur på skogen!

Foto: Joni Lidberg

Leder i avisa Broderfolk uke 33
Broderfolk är en tidning för Rörosbygda i Norge och västra Härjedalen i Sverige. Där står att
björnen vinner kampen om fårköttet i Norge. Nu har så många fårbönder gett upp att det är
brist på fårkött. De som är kvar funderar på att ge sig. Det har visat sig att det inte går att
bevara björn och ha får i samma område. Politikernas beslut om ”både och” fungerade inte.
”Man rev bara halva dammen, men ändå rann allt vatten ut”, skriver Broderfolk.

LRF i Dalarna och Gävleborg

meddelar att man tar rovdjursdrabbade
djurägares synpunkter på största allvar och gärna hjälper de som är utsatta för rovdjur. Vid ett
möte med landshövdingen i Dalarna den 23/8 klargjorde LRF att det behövs en akutplan och
akutgrupp för stöd och hjälp vid rovdjursangrepp.

Osäkerhet om vinden blåser rätt
GFF är i bryderi. Vi har ingen energipolicy. Grunden är exploatering av fäbodskogen mellan
Bergsjö och Norr-Dellen i Nordanstig och Hudiksvall för ca 60 vindkraftverk i en första vända.
Där finns fyra fäbodar med djur och två med djuren fritt på skogen. I princip är GFF positiv till
vindkraftverk men förslaget som nu är föremål för MKB, miljökonsekvensbeskrivs, verkar ha
kommit till på mycket dåliga grunder. GFF kräver att en alternativ placering utreds mycket
grundligt. Exploatören RES Skandinavien AB har bett att få träffa GFF för samtal. Har du
synpunkter så meddela ordföranden. Mer om ärendet finns att läsa på www.xfabodar.se .

Samverkan för fäbodbruk i framtiden
Frågan bör vara aktuell. Den ska blötas på årets Fäbodriksdag. När vi går bakåt ser vi i
referatet, i nyårsbrev 2004, från bildandet av fäbodbrukarnas riksorganisation, att mötet då
antog ett förslag om en egen organisation från Robert Eklundh. Enligt detta skulle mötet utse
en interimsstyrelse, som skulle arbeta vidare med ett andra steg, vilket innebar ett
”Fäbodkunskapscenter”. Presentationen bör komma nu, efter tre år.
Samordning av fäbodbrukets frågor är viktig. Vi känner nålstick från alla håll: försämrade
miljöersättningar, stelbenta tvärvillkor, vindkraftetableringar i betesmarken, oförstående för
lokalbefolkningar, ogenomtänkt avgiftssystem, enögd rovdjurspolitik, okunniga myndigheter.
GFF har länge förespråkat ett Nationellt resurscentrum för fäbodbruket. Vi ser fördelar med en
samordning med biosfärområdet ”Ovanåkersbygden med Voxnan och fäbodskogen”.
Därigenom bör resurser för en oberoende verksamhet lättare kunna skapas. En start med en
Fäbodombudsman, som har valda resurspersoner i ett nätverk kring sig, bör vara realistisk.

Vi kommer tillbaka

i nästa brev med rapport och kanske även utvärdering från
vårt nyligen avslutade flerårsprojekt kring Fäbodmat och Matkultur.
Ha de’

7

Organisationsnummer 88 55 01–2632
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Styrelse & funktionärer
Ordförande
Carl Höglund, Rönningen 893,
826 95 TRÖNÖDAL
calle.hoglund@telia.com
Tel 0270-380 64, 070-372 90 71
Projektledare program Fäbodmat
Vice ordförande
Tomas Eriksson,
Hästbovägen 17,
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 073-639 44 55
Ordinarie i länets rovdjursråd
Sekreterare
Mimmi Göllas, Hiklack 5260,
820 40 JÄRVSÖ
mimmi@migobyggnadsvard.se
Tel 0651-711 107, 070-277 70 01
Margareta Granér, L Vintergatan 41
827 31 LJUSDAL
maggangraner@hotmail.com
Tel 0651-71 16 06, 070-310 95 86
Stefan Olander
Skalen, Söder om sjön 340
828 95 VIKSJÖFORS
skalastefan@yahoo.se
Tel 0278-155 31, 0271-180 39,
070-569 26 90
Suppleanter
Anna Brodin
Hästbovägen 17,
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 070-688 42 49
Fax 0290-701 41
Joni Lidberg, Edsvägen 21,
820 42 KORSKROGEN
lidbergjoni@hotmail.com
Tel 0651-332 91, 070-357 4519
Ersättare i länets rovdjursråd

Margareta Wallin, Grönås 2528
820 40 JÄRVSÖ
margareta1.wallin@hutb.se
Tel 0651-47167, 070-516 5919

Revisorer
Marianne Rahm
Brättingberg 9743
82062 BJURÅKER
marianne.rahm@swipnet.se
Tel 0653-310 66,
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

Kansli
Postadress
Gävleborgs fäbodförening
c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31
824 30 HUDIKSVALL
info@xfabodar.se
Tel 0650-13 112, 070-287 37 70
Kassaförvaltare,
Birgitta Aittamaa,
Redovisningshuset AB,
Sundsesplanaden 3,
824 30 HUDIKSVALL
birgitta.aittamaa@redovisningshusethudik.se

Tel 0650-996 30
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
kelvin.ekeland@gmail.com
Tel 0650-335 39,

Valberedning
Sune Pettersson,
Gåsbäcksvägen 24,
816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70

Karin + killingarna

Anders Assis, Sillerbo 1442,
827 95 TALLÅSEN
annersors@hem.utfors.se
Tel 0651-330 29
Killan Norell
Tegeltjär 92
827 94 LJUSDAL
Tel 0651-390 12

Kom ihåg fonden till
Karin Sköldmarks minne
Plusgiro 430 24 37-1.
Märk talongen ”Karin”.
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