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

Vad betyder något

?

Ibland känns det man ägnar sig åt så litet och meningslöst.
Häromdagen ringde en nära vän. Hon är från iranska Kurdistan. Hon var förtvivlad. Hon hade fått
ett meddelande från sin hemby, eller hemtrakt. Hennes by i bergen fanns inte längre. Sommaren
hade varit torr. Grässvålen var sönderbetad. Åska kom med våldsamt regn. Marken mättades av
vatten och löstes upp – allt rasade. Mark, hus, djur, människor. Byn försvann. En kusin och hans
mor var döda. Kusinen hade följt raset mer än tre kilometer. Man vet inte omfattningen. Mer än 500
kor och får är borta. Det finns ingen mat. Allt är kaos. Hennes man på tillfälligt besök i hemlandet
hjälper till att leta och röja i det som var. Det rasar överallt i grannskapet. I de svenska nyheterna
från Iran nämns enbart en jordbävning i andra utkanten av det stora landet. Hennes katastrof är för
liten att nämna. Kurdistan nämns inte. Vi vet så lite.
Då känns det plötsligt så dumt och enfaldigt att de senaste dagarna ha försökt hindra en sketen
fäbod, till min hemby Norrbo, från att bli utan sina djur och fortsatt bruk.
Men kanske inte meningslöst ändå. I somras var vi och våra kurdiska vänner och besökte Dyrvallen. Man kände gemenskap. Det finns de i Sverige som har djur på utmarkerna alldeles som i
Kurdistan. Men bara sju kor och så lite får. I Kurdistan var det många, många mer djur i bergen; och
aldrig utan sin herde.
Hans på Dyrvallen pratade mjölkning med Heysha, damfrisören från Delsbo. De letade efter mjölkmuskeln på underarmarnas lillfingersida.
Barnen fick komma nära djuren. De fick se hur korna njöt av att lägga sina tungor om ett knippe
gräs på hygget för att sedan mala ner det i sina munnar. De kom nära vad som hade varit en del av
föräldrarnas liv då de var i deras ålder.
Detta finns således också i det land där de nu lever och är medborgare.

Kanske kan känslan av samhörighet och vetskapen om att det finns folk i det nya landet som har
samma erfarenheter som jag har med mig från det gamla, ge mig större trygghet när något händer
mig? Jag vet att någon förstår mig bättre.
Fäbodbruket fått ännu en betydelse, ytterligare ett värde.
Att vara en brygga mellan kulturer.
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”Vi börjar bli för gamla för att binda oss för ett nytt och sämre EU-åtagande”, säger Hans
Hjalmarsson. Mirjami håller med, ”Nu gör vi oss av med djur och lantbruk och bygger ett hus bara
för oss.”
”Men det har varit fina år på Dyrvallen. Vi kommer gärna tillbaka och hälsar på.”
På bilden till vänster sitter Mirjami och Hans på bron till Dyrvallen och vilar sig efter ett dagsverke.
På bilden till höger är det dottern Anne Maj som tar en ridtur på den trogna hästen, som fått följa med till
vallen för att vila och få sommarens trivselfläckar.

Ett försök att nå regionala miljömål
Landshövdingen var ute på fäbodresa i somras. En sen men hänförande sommarmorgon sitter hon
på farstubron till Svedbovallens fäbodstuga i Järvsöskogen. Hon har nyss morgonmockat hos
getterna. Nu mjölkas korna i fäxet. Skällorna låter när djuren ett efter ett går ut i fägatan för samling
inför en gemensam vandring ut i betesskogen.
Men det är en tjänsteresa. Jag är ofin och bryter stämningen med att ta upp ett allvarligt spörsmål.
”Varje år är det någon fäbodbrukare som tvingas upphöra med sin vistelse på vallen.”
Jag använder ”tvingas” för jag vet att det inte är frivilligt. Beslutet fattas på grund av tvingande yttre
omständigheter. Man älskar sin vall och livet där och vill egentligen vara kvar.
Landshövdingen förstår berättigandet i min fråga. Länets regionala miljömål är tydliga: 2010 ska
bete bedrivas vid minst 70 fäbodar och vid minst tio av fäbodarna bör djuren beta fritt i skogen;
dessutom ska fäbodbebyggelse med tillhörande miljöer ha bevarats så att landskapets karaktär inte
går förlorad.
Hon antyder att jag bör ge ett förslag till lösning. Jag ser framför mig en slags bank där de
utrotningshotade lantrasdjuren kan sparas på lämpliga ställen tills en ny permanent brukare har
hittats och kan överta djurkapitalet. Jag ser hur några duktiga avbytare under en övergångsperiod
kan anställas för att svara för djurens och fäbodens skötsel tills en ny permanent brukare tar över.
Det blir allvar. Det kom att gälla Dyrvallen där Hans och Mirjami slutar och bestämmer att deras
lantrasbesättning ska slaktas. Principfrågan prövas genom att jag skriver ett upprop för stöd genom
samarbete mellan berörda organ med ansvar för näring och bevarande. På sändlistan sätter jag
landshövdingen först följd av hennes chefer för natur- och kulturmiljövård, sedan följer resten.
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Alldeles tyst
På kvällen innan slaktbilen ska komma köper en privatperson i fäbodföreningen korna så återbud
kan lämnas till slakten. Medan det myndiga Sverige är tyst har man arbetat i Finland. Den utsatta
slaktdagen ges beskedet att Tervola lantbruksskola i Södra Lappland tar hand om korna.
Korna får alltså leva och även reproducera sig och stärka lantrasen. Husdjur har alltid korsat
landsgränser och nationella raser är sena påfund. Det tråkiga är att en ny brukare på Dyrvallen inte
får dra nytta av de erfarenheter Hans och Mirjamis djur gjort i Hälsinglands fäbodskogar. Det tar sin
tid att få en helt ny besättning att bli hemmastadd i en för dem okänd skog. Det kan ta tid att hitta de
bästa lötarna.
Men Mirjami har möjligheter att komma och hälsa på sina kor. Mirjami har släkt och vänner i
Rovaniemi och korna kan lätt besökas samtidigt som de närstående. Cirkeln sluts på något sätt.
Nu återstår att i Sverige lägga fast former för hur kontinuiteten på fäbodar ska skötas under den tid
som krävs mellan det att en brukare tvingas sluta och en ny permanent brukare kan ta över.
Vad stort sker, sker tyst.

Gemytligt, sakligt och framsynt
Resan genom Gästrikland och Hälsingland den 31 juli och den 1 augusti 2008 med vår landshövding Barbro Holmberg var ett för fäbodbruket mycket värdefullt, och dessutom mycket roligt och
uppskattat, arrangemang. Stort tack alla ni, som var med och planerade och medverkade till att allt
gick så bra.
Dels har landshövdingen nu en god bild av hur
våra fäbodar ser ut och hur livet där kan vara,
dels har hon bildat en egen grund för
resonemang om hur vi i GFF bäst ska ta emot
vår hertiginna, prinsessan Madeleine, när hon
ska komma och ta emot sin födelsedagspresent
– Fäbodresan.
De kungliga vill gärna förena sina resor i landet
med något, som kan stärka och stödja
besöksmål och arrangörer, på ett lämpligt sätt.
Därför har vi i samråd med landshövdingen
enats om att för det första, föreslå hertiginnan
att vid sitt besök öppna en internationell utställning där också våra frågor lyfts fram. Den har
vernissage på Ljusdalsbygdens museum söndagen den 12 juli 2009.
Titeln är Inspiration, innovation and
technology. The rural perspectives and the
global pressures. (Inspiration, nytänkande
och färdighet. Landsbygdens framtidsutsikter
och den globala påfrestningen.) Utställningen
har då tidigare visats i Marseille, Paris och
Budapest.
För det andra, är det önskvärt att
hertiginnan kan inviga det kompetenscentrum
för utmarksbruk, med tyngdpunkt på
fäbodkultur, vilket Ljusdalsbygdens museum
nu fördjupar i samarbete med bland andra
Centrum för biologisk mångfald – NAPTEK,
Högskolan i Gävle och Gävleborgs fäbodförening.
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Bilden överst på förra sidan är en interiör från Sune Petterssons fäbod Gåsbäcken utanför Ockelbo där han
bjöd Barbro Holmberg och Calle Höglund på ölsupa. Bilden under är från Torpet i Ovanåker där Roger
Person bytte erfarenheter med en kvartett kompetenta damer. Här till vänster visar Anja Ahlzén, som gått i
slöjdskola inom det kunskapscentrum, vilket redan fungerar på Backgårds fäbod på Näsvall nordväst om
Ljusdal. Hon har själv gjort den traditionella björnmosseviska Barbro Holmberg får för att kunna sopa spisarna
på Gävle slott lika rena som på länets fäbodar.
Fotograferna är från Gävle Dagblad, GFF och Ljusdalsposten.

Gävleborgs fäbodförening har som extra utdelning av
resan tänkt värdera erfarenheterna med tanke på
fäbodarnas betydelse för turismen. Därför ligger resan
med landshövdingen inom föreningens, och av
Jordbruksverket stödda, projekt Manual för fäbodturism.
Tack än en gång!
Vi hoppas hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland får
ett minst lika gott utbyte av sin Fäbodresa.
VARGEN, som vandrade in från Ryssland och som senast registrerades i Dalarna 2007, har
bildat revir norr om Bollnäs. DNA-prov bekräftar detta. Föryngring är trolig. Den svenska
stammen kan ha fått nytt blod. Detta kan styrkas när det blir spårsnö. Tidigare har den
skandinaviska vargstammen byggts upp ur tre individer. Första gången vargen registrerades
var i december 2006 i Pessinki i Norrbotten. Sedan dess har den förflyttat sig 90 mil.
Mer information: Monika Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 076-767 02 78
Svar på skriftlig fråga 2007/08:1609
den 15 september

Snabb tillväxt av varg
Inkom: 2008-09-04.
Besvarad av miljöminister Andreas Carlgren

Margareta B Kjellin har frågat mig vilka åtgärder jag
avser att vidta med anledning av den snabba
tillväxten av varg i Gävleborgs län.
Regeringen tillsatte 2006 en utredning med uppdrag att utreda effekterna av rovdjursstammarnas
utveckling. Utredningen om de stora rovdjuren överlämnade i december 2007 betänkandet
Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89). Betänkandet är mycket omfattande och
resonemangen rör frågor och problemställningar som berör och engagerar många människor. En
av frågeställningarna är hur ansvaret för förvaltningen av rovdjuren kan fördelas och föras ned på
regional nivå med större möjligheter till lokal delaktighet. Betänkandet har nu varit ute på en bred
remiss hos berörda myndigheter och organisationer. Flertalet remissinstanser är positiva till en
ökad regionalisering.
Det är viktigt att hitta en balans i ansvarsfördelningen så att den öppnar för lokal delaktighet
samtidigt som det fortfarande finns ett nationellt övergripande ansvar för rovdjuren. Det är angeläget att de som lever på landsbygden och som driver verksamhet där ska kunna göra detta med
goda förutsättningar och jag anser att ett ökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjuren är ett
led för att nå den acceptans och samexistens som vi eftersträvar.
Eftersom utredningen inte lämnar konkreta förslag till hur detta kan genomföras tänker jag inom kort
ge Naturvårdsverket i uppdrag att bland annat lämna ett förslag till hur en ändring av roller och
ansvarsfördelning inom förvaltningen bör utformas så att regionala förutsättningar beaktas samtidigt
som vi lever upp till nationella mål och internationella åtaganden för rovdjursstammarnas utveckling.
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Jägareförbundet Gävleborgs förtydligande
av ett möte med Länsstyrelsen den 13 augusti 2008
Efter att ha läst Länsstyrelsens sammanfattning av mötet 2008-08-13 ansåg Jägareförbundet det
nödvändigt att delge rovdjursgruppen sin sammanfattning med vissa förtydliganden.
Vi ser det som positivt att Länsstyrelsen tog initiativet till mötet samt mycket positivt att
Länsledningen är villig att möta oss för ytterligare diskussioner.
Jägareförbundet har ifrågasatt Länsstyrelsens yttrande kring rovdjursutredningen därför att att det
anser att Länsstyrelsen inte visat förståelse för den skada som rovdjurens expansion (framför allt
vargen) orsakar jaktkulturen och resursen i form av viltkött. I skadan på jaktkulturen ingår givetvis
problemet med att hundar skadas och dödas i samband med den urgamla tradition att jaga med lös
hund. Förbundet försökte på mötet förklara för Länsstyrelsens tjänstemän att de måste möta,
försöka förstå och ta större hänsyn till de människor, som får ta de negativa konsekvenserna av
ökade rovdjursstammar. Förbundet efterlyste förståelse för värdet av en tydlig plan för reglering av
länets rovdjursstammar, där hänsyn tas till människor som skall leva nära rovdjuren. En frysning av
antalet vargföryngringar i tre år är en tydlig åtgärd, som möjliggör en utglesning av den mycket täta
vargpopulationen i Mellansverige.
Att Länsstyrelsen uttrycker sig positivt
om rovdjursturism har förbundet inget
att erinra mot. Vad man reagerat på är
att Länsstyrelsen däremot tycks sakna
insikt och förståelse för den ringa
betydelse rovdjursturism har jämfört
med t ex värdet av det som skapas runt
älgen i form av kött, naturahushållning,
jaktturism, älgturism m m. Kvaliteter
som förloras i mycket stor utsträckning
där vargen etablerar sig.
Varg på åtel, är en rovdjursförnedrande syn och ovärdig som turistform anser GFF.
Förvaltning av viltstammar är ingen exakt vetenskap. De fakta som idag finns på bordet tycker dock
Jägareförbundet väl räcker till för att förstå att de björnar som förbundet föreslog i tilldelning för
2008 inte på något vis skulle äventyra björnstammen. Bedömningen är att det med god marginal
ger utrymme för tillväxt. Länsstyrelsens försiktiga agerande, med oförberedda åtgärder i samband
med skador på tamdjur, i stället för använda sig av en väldimensionerad förvaltande jakt, gör att
våra rovdjur mer och mer kommer att betraktas som skadedjur. Det tycker förbundet är olyckligt.
Att björnjakten går under benämning skyddsjakt är enbart en fråga om hanteringen av EU:s
regelverk. Björnstammen har idag en sådan status att björnens skyddsklassning i Sverige inte är
ändamålsenlig. Med anledning av ökat antal björnincidenter, en del med mycket tragisk utgång,
betonade förbundet det ansvar Länsstyrelsen tar på sig genom sin avvaktande hållning till
björntilldelningen.
Jägareförbundet Gävleborg efterlyser effektiva beslut i rovdjursförvaltningen. Diskussioner i
rovdjursgruppen kan behövas, men förbundet sätter större värde på att få delta i församlingar där
det finns beslutsmandat samt att få föra verkliga diskussioner med beslutande myndigheter. Man
framhåller dock det positiva i att Länsstyrelsen tog initiativ till mötet samt att Länsledningen är villig
till ytterligare diskussioner.
Jägareförbundet Gävleborgs förtydligande sändes till Länsstyrelsen den 28 september 2008 och är
undertecknat av ordföranden Karl-Evert Hellsén och ledamoten i Länsstyrelsens rovdjursgrupp Per
Mellström.
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Besök på norska fäbodar
I Norge finns det fäbodar i bruk, som verkligen lever. I månadsskiftet augusti – september kunde
Lena och jag och några till konstatera detta i Valdres och Hallingdal. Här fanns framtidstro och man
anpassade sitt säterbruk för att kunna ge det en plats i ett framtida småbruk. Första besöket var på
Skjelstølen ca 5 km norr om Beitostølen. Där gav Ingrid Arneng och Harald Lund en titt in i livet på
en getstøl. Via tre bilder får ni följa med.
Den första visar några av getterna.
Deras rörelser på de trädlösa betesmarkerna var lätta att följa från den moderna bostugan. Den andra visar mjölkbryggan med rörmjölkning i getfäxet.
Getterna hoppar glatt upp och ned.

Den
tredje
visar Ingrid, som håller på att paketera
sin speciella, torkade getkorv med blod och ren-hjärta. Den är god och har ett par års hållbarhet.
Sedan kom vi till ett lokalt mejeri som heter “Fjellbygda Beito” inrymt i ett f.d. hotell. Det var lite
bisarrt med kristallkronor i ostlagret, men högst seriöst. Ostmästaren är kurd från Irak, med sin
mesta erfarenhet hämtad från Holland. Tala om integrering. Där avser man att också ha egna djur
för att säkra grundproduktionen av mjölk.
Övernattningen ordnades i en av Åse-Liv och Lars Hamarsbøens två
välutrustade turisthytter vid deras fullt moderna støl, Hamarsbøen i
Geilo. Dit kan man ta sig med stollift. En bit längre in i fjället hittade vi
Kjersti och Reidar Stenbergs Prestholtseter
under Hallingskarvet. Här
finns det traditionella
fäxet kvar. Lokalen är ett
paradis för botanister.
Getprodukter säljs. Ett
rustikt kafé ligger vid
sidan om. Turridningar
har sätern som etappmål.
Marianne Hoksrud och Kjetil Larsgard rår
om Gurostølen och har stöd av både äldre
och yngre generationer. De har haft en
”trädesperiod”, som lett till igenväxning
och besvär med djurtillsyn. Nu sker en
upprustning på alla plan.
Kjetil får hela nästa sida.
Kjetil Larsgard hälsar oss ”Välkommen till
Gurostølen!”
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Han presenterar sina medarbetare, det vill säga familjen: Marianne, Svein Olav och Jonar, som
”Kulturbærere”
Kjetil berättar om sitt arbete och sin arbetsplats på ett mycket finstämt sätt. Jag har inte hjärta att
försöka översätta. Ge dig istället tid att försöka förstå norskans nyanser.

Du skulle vøre med meg dit
Over fjellet myrullkvit
Til Gurostølen som ligg der inni
fjellet
Sjå ko vakkert det e
Og høyr kydn som spelle med
bjellan
Når jeg skal presentere Gurostølen for dere,
kan jeg gjøre det på to forskjellige måter:
• Den romantiske som jeg nå har startet på
• Eller den som handler om det å overleve
på de ressursene vi har tilgjengelige.
Det har vokst frem en erkjennelse av at egentlig så er de to sider av samme sak. At kuene beiter
her på gratis gras, eller at gjester får opplevelser med blomster, vær, stillhet og ikke minst en
mulighet til å kommunisere med hverandre som dagens livsstiler kanskje ikke gir. At disse to
tingene henger sammen er blitt klarere og klarere for meg etter hvert. Reiselivet trenger
kulturlandskap og jeg trenger turister.
Disse tingene vil vi ha med oss inn i fremtiden. Inn i en framtid som blir mer og mer fokusert på
kortsiktige løsninger.
Målet er billigere mat, mer forbruksvarer, mens verden trenger mer mat for at alle skal bli mette.
For oss er det viktig å produsere mat på fornybare ressurser som ikke kan nyttes til andre
matproduksjoner enn gjennom kjøtt og melkeproduksjon.
Selvfølgelig kan vi i den rike verden kjøpe maten ut av munnen på de fattigste, slik at de får råd til
en Ipod (iPod). Slik kan de bli lykkelig mens de sulter.
Vi har innsett at Gurostølen er en del av en mye større sammenheng, og det er også en drivkraft i
dette arbeidet vi gjør her.
Selvfølgelig tilpasser vi oss også fremtiden:
Vi bygger nytt moderne fjøs
Investerer i moderne teknikk og teknologi.
Produserer mer
Stølsdriften vil vi fortsette med fordi
Den er essensen i alt vi gjør
Gir oss en unik mulighet til å ha nær kontakt med naturen
Opprettholde kulturlandskap og kultur
Betaler tilbake til staten ved å produsere en gjestfritt landsap
Hvordan ville distriksnorge presentere seg som reiselivsdestinasjon uten landbruk?

Du skulle vøre med meg dit
Over vidda myrullkvit
Og se at der det går elv skal det gå elv
Budeienettverket är

Der det går plog skal det gå plog

ett

samarbetsprojekt

Der det veks skog skal det veks skog
Og liv som står og skjelv skal stå å skjelv.
for oppmerksomheten . . .

Takk
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Sommarhälsning från
Kiltsi äng i Estland
Vi besökte Annika Michelson i somras och tog
← denna bild på hennes sommarhus.
Hon arbetar på Tavastlands yrkeshögskola i
Finland, men har familj i Kiltsi i Estland, där hon
har får vid sommarhuset. Hon tar vara på ullen
och spinner bland annat. Då upptäckte hon
spinnmuskeln, som utvecklas när man trampar
spinnrock. Vi får en hälsning:
Annika har upptäckt ”spinnmuskeln” (se pilen).
I Estland håller många fårägare sina små flockar fritt gående på markerna, de
har ingen inhängnad. Det var min första fårsommar i år. Jag har estniska
allmogefår, 3 tackor, 1 lamm och 2 baggar (son och far). Jag hade byggt två
hagar. Den första och mindre hagen byggde jag av nytt modärnt stålnät.
The result of traditional handeling of
Baggarna hoppade över och kröp under stängslet i en hast. Efter att baggarna
wool is traditional legs – the spinner
muscle appeard pretty quickly! Now I
en gång hoppat ur var det omöjligt att
can fit into the traditional Kihnu socks!
hålla dem inne, jag fick helt enkelt
öppna hagen så de kunde gå fritt på
Kiltsi äng. Den andra hagen byggde
jag av fyra olika gamla stängseltyper,
nämligen:
plankgärsgård (47 m)
risgärde (100 m)
stengärde (3 m)
gärde av störar (50 m)
www.hamk.fi
Den Gamla Grå ute på den fria sidan av hagen.
Tackorna stannade snällt inne i min ”gammaldagshage” och baggarna hoppade ej heller in till dem.
När halva sommaren gått bytte jag plats – tackorna fick går fritt på ängen och baggarna stängdes in
i gammaldagshagen. Där höll de sig fint och rymde ej en enda gång. Tacka vet jag det gamla goda
risgärdet och störgärdet!
Tackorna och baggarna gick aldrig långt in i skogen, ej heller
rörde de sig över hela ängen. De höll sig runt sitt sommarhus på ängen eller kom upp till gården var familjefolket rörde
sig. Några gånger prövade de att komma in i trådgården,
även den öppen utan staket. Efter vilda skrik från mig höll de
sig på asvtånd från trädgården i fortsättningen. Ledartackan,
Den Gamla Grå, ledde flocken fram över ängen under
dagens gång . Ledartackan tog även flocken med in i
skogen, men aldrig långt inne. En speciell skogsglänta var
deras favoritplats. Om jag gick in i skogen för att röja gick
de alltid med och höll sig i skogen så länge jag var där – när
jag gick ut följde de med.
Vi har både varg och björn i området, men denna sommar gick allt väl, men så hade vi en fin
vallvakt. Jag har ingen vallhund men nu visade det sig att vår katt, Triibu (Den Randige), blev flitig
vallkat. Katten trivdes väldigt bra med fåren. Den låg ofta på ängen framför deras ben när de
betade, eller kastade sig på ryggen och slog med tassen mot deras snusande nosar. Den höll
mycket till i hagen tillsammans med fåren. Mitt enda lamm var väldigt intresserad i kattens svans.
Även de äldre tackorna tyckte att hans svans var vacker. Man kunde se dem vandra över ängen,
katten först och tackorna efter i rad.
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Vandring på fårbeten vid Lumshedens fäbod
I ett samarrangemang mellan Fäbodföreningen och Gävleborgs Fåravelsförening, besöktes den 16
juni Lumshedens fäbodar på dalasidan bortom Kungsbergets skidanläggning. Man tittade på
fäboden, fåren och på de boskapsvaktande hundarna av rasen Kangal.
Anna Brodin och Tomas Eriksson var värdar.
Veterinär Kalle Hammarberg pratade om parasitbekämpning.
Länsstyrelsens rovdjurshandläggare Monica Eriksson redogjorde
kort om ersättningsnivåer för dödade djur medan Tomas Eriksson
berättade om fäboden, rivna djur och om Kangalhundarna.
Fåravelsföreningens Ingrid Jarlebring talade pratade om fotröta,
dess spridning, behandling, symtom och åtgärder ifall man
upptäcker den.
Haemonchus-parasiten på allas läppar – Behov av avmaskning
Det är lämpligt att ta parasitprov vid avvänjningen när lammen är extra känsliga på grund av stress.
Avgiften för provet ingår i Fårhälsovårdens avgift.
Två viktiga inälvsparasiter är Nematodirus battus och Haemonchus contortus.
Nematodirus battus är en tarmparasit som orsakar en anmälningspliktig sjukdom; diarréutbrott med
dödsfall hos unga lamm under tidig betessäsong. Det första svenska fallen rapporterades 1998.
Äldre lamm och vuxna får har oftast god immunitet och smittar därför inte ned betet.
Haemonchus contortus (stora magmasken; en rundmask) är spridd sig över hela landet. Symtom
hos får är blodbrist, käftgropsödem och dödsfall. På besättningsnivå är det viktigt med provtagning
och avmaskning med verksamt medel för att bekämpa haemonchos. För att undvika resistens mot
antiparasitära medel behövs övervakning på nationell nivå.
Haemonchus contortus, sprids via betet till får och get. Getter är mest parasitkänsliga; de är
egentligen skapta för att beta löv i större utsträckning än de får. H. contortus anses inte övervintra
på betet i Sverige. Maskens övervintring är i så fall beroende av förmågan att gå i vila i värddjuret.
Kunskap om maskens övervintringsförmåga är av stort intresse för utarbetandet av tillämplig
rådgivning om beteshygieniska åtgärder.
Dichelobacter nodosus är en bakterie som orsakar fotröta hos får. Sjukdomen konstaterades första
gången i Sverige 2004 och sedan har diagnosen ställts i ett trettiotal besättningar. Fotröta finns i en
aggressiv och en mer godartad form, som är svåra att skilja åt i ett tidigt skede. I svåra fall förstörs
klövens sula. Detta gör ont och fåret kan bli kraftigt halt.

Fäbodriksdagen, väl så fin och viktig
Det är när Dalarnas tidning refererar fäbodriksdagen 2008 i Evertsberg, som den konstaterar att
den är väl så fin och viktig som Sveriges riksdag. Och den klarar sitt arbete på tre dagar. Redan på
fredagen anlände ledamöterna i fäbodriksdagen till Evertsberg där bygdegården var plats för både
arbete, mat och nöje.
På fredagskvällen hölls en pampig invigning på Evertsbergs gammelgård, dit besökarna skjutsades
med häst och vagn. Kommunalrådet Myr Herbert Halvarsson förrättade invigningen, som också
bestod av fiolmusik, kulning, horn- och näverlursblåsning och mängder av små troll som lurade i
skuggorna. De små trollen tände sedan marschaller som formade konturen av Älvdalens kommun i
backen bakom Gammelgården.
Dalarnas fäbodbrukarförening arrangerade årets fäbodriksdag. Frågor som togs upp var bland
andra traditionella hantverk, matkultur, rovdjursfrågan och mulbetet samt organisationen för
fäbodbrukarna i framtiden. Frågorna diskuterades i arbetsgrupper och ska nu beredas vidare.
Trots att fäbodriksdagar arrangerats sedan 1982 är riksorganisationen bara fyra år.
På lördagskväll relaxade man med god mat och dans till Älvdalens Spelmanslag och Kritz orkester.
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Skansen är på förslag som värd för nästa fäbodriksdag. Senast var det 1994. Det är dags nu.

Betesersättning i EU
Sverige har klantat sig och inte lyckats förklara för EU-kommissionen vad som är karakteristiskt och
värdefullt då det gäller inägornas betesmarker. Därför har så dumma förslag som högst 50 träd per
hektar betesmark konstruerats av jordbruksverkets byråkrater. När EU:s jordbrukskommissionär
Mariann Fischer Boel vid midsommartid var ute och vandrade med Sveriges jordbruksminister Eskil
Erlandsson i artmyllrande, uppländska ekhagar förstod hon direkt, enligt Land Lantbruk (nr 26):
” Jag ser ju att det på dessa marker är lätt att räkna till mer än 50 träd och det vore en katastrof att
hugga ner dem.”
” Det kan göras undantag från 50-trädsregeln i områden där det finns anledning till det. Nu måste
Sverige ge oss en bra förklaring.”
Tydligen är vi bättre på att krångla till än
förklara, för samma tidning skriver senare
(nr 41) att försöken att förklara inte funnit
nåd inför EU-kommissionen.
” Vi har fått nej på våra propåer och
kommissionen ligger fortfarande efter oss”,
konstaterar jordbruksministern.
Nu kräver han att EU i stället ska ändra
och lyfta in svenska betesmarker i sina
regler för vad som är jordbruksmark i EU.
Svenska betesmarker liknar inte alltid kontinentens grässlätter. Storkar och botanist i Estland.
För att undvika missförstånd måste sägas att ersättningen för fäbodbete på utmark inte omfattas av
några 50-trädsrestriktioner. Ersättningen för fäbodbruk har andra olösta problem. Glöm dem inte!

Skansen och antropologin
Antropologi är en vetenskap som försöker finna sammanhang mellan den mänskliga tillvarons olika
sidor och hennes natur. Centralt för antropologin är studiet av kulturen. När Skansen och CBMNAPTEK ordnade ett möte om ”naturvårdens och kulturmiljövårdens antropologi” i slutet av augusti
ville man få klarhet i om och hur olika samhällsorgan och medborgare möttes och samarbetade
för att lösa skilda uppgifter och för att beskriva, tolka och förstå sig själva och sin omvärld.
Första dagen ägnades åt att komma underfund med vilka utsikter och förutsättningar myndigheter
som Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har att arbeta
tillsammans mot samma mål. Resultatet är att möjligheterna är otaliga men åtgärderna nästan inga.
Det positiva är att en god vilja deklarerades. Men samtidigt påstods att så hade det varit allt sedan
myndighetsansvaret för landskapet delades mellan olika verk.
Andra dagen var verklighetens. Tommy Lennartsson från CBM hade en lysande inledning där han
som forskare visade hur landskap kan utarmas om man vid bevarandeåtgärder enbart analyserar
värden och föreslår insatser från en begränsad sektors synpunkt. Helhetssyn och kunskap om
landskapets hela historia är nödvändig. Resten var i stort en bekräftelse på detta.
Ansvaret för att sammanfatta gavs till
mötets två verkliga människor;
 Anna Brodin från GFF
och Olof Johansson från Sametinget.
Förhoppningen var att myndigheterna
inser sin otillräcklighet och äntligen gör
något och att redovisning av detta sker
snart vid ett nytt möte och då med villkor
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för deltagande så att fördelningen blir jämn mellan dem som praktiskt verkar i landskapet och
övriga.
Kanske redan vid nästa fäbodriksdag ?
– det är ett tag sedan Skansen var värd

Familjenytt
Det är inte så ofta vi har familjenytt bland vårt
innehåll. Men den här bilden på Lovisa och Alfred
är oemotståndlig. Saxen måste bara fram.
Jenny Strandberg jobbade träget några år i GFF:s
styrelse och lade en fast grund till programmet
Fäbodmat och Matkultur. Många minns henne
som bupiga hos Källbergs Olle på Råbergsvallen.
Nu sätter hon familj och jordbruk främst. Gården
heter Kristians och ligger i byn Åkre i Delsbo,
mellan Rångsjön och Morasjön. Tillsammans med

Anders brukar hon gården helt ekologiskt med får,
några fjällkor, grisar och smådjur.
Drivkraft är utsikten att leva av vad gården ger och
tillfredsställelsen i att ansvara för varje länk i kedjan
från jord till bord. Snart kan nog gårdens trädade fäbod tas i bruk också.
Om man köper kött av Jenny och Anders vet man var köttet kommer ifrån och kan vara säker på att
djuren haft det bra. Djuren får leva ett gott liv med bra mat och en trevlig tillvaro med möjlighet till
sina naturliga beteenden. Vid slakten kör de själva djuren till Delsbo slakteri, lugnt och utan stress.
Det borgar för hög kvalitet.
På traditionellt vis tas allt vara på, som fåren producerar. Från gården kan man därför också sälja
mjuka lammskinn, underbart stickgarn, ull och en del annat.
Vi rekommenderar ett besök på gården. Ta med barnen för att hälsa på djuren och en härlig familj.
Jenny och Anders tycker att du självklart kan ringa och ställa frågor eller göra en beställning.
Telefon: 0653-152 11, 070-324 04 35, 070-561 52 11; http://www.kristiansgard.se

Styrelsen i Värmlands säterbrukarförening
En hel del av våra läsare hör till Värmlands säterbrukarförening. Därför finns följande uppgifter
med.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare, kassör

Kerstin Elofsson
Bertil Johansson
Kalle Jansson

Ledamöter

Lena Grundberg

054-83 99 47
073-588 61 74; 0248-141 59
070-323 30 48; 0564-330 48
ewa.edmark@telia.com
0280-403 33; 070-624 46 17
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Ersättare

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

0280-601 25; 070-681 53 65
0563-820 59
0563-860 09
070-338 93 90
0563-861 67
0248-134 50
inger.wiklundforss@edu.rettvik.se

FÖRENINGSBREV: returer till kansli

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

www.xfabodar.se

Styrelse & funktionärer
Ordförande
Carl Höglund, Rönningen 893
826 95 TRÖNÖDAL
calle.hoglund@telia.com
Tel 0270-380 64, 070-372 90 71
Vice ordförande
Tomas Eriksson, Hästbovägen 17
813 95 TORSÅKER
annabrodin@compaqnet.se
Tel 0290-701 41, 073-639 44 55
Margareta Granér
L Vintergatan 39
827 31 LJUSDAL
maggangraner@hotmail.com
Tel 0651-71 16 06, 070-310 95 86
Anders Henningsson
Strömsholmsvägen 128
827 95 TALLÅSEN
anders.rune.henningsson@gmail.com
Tel 0651-330 01, 070-653 25 79
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
Ordinarie i länets rovdjursråd
Johanna Skyttner, Storhagavägen 12
827 94 LJUSDAL
johanna_skyttner@hotmail.com
Tel 070-606 57 59, 0651-151 05
Martin Söderkvist, Rossla 2806
820 40 JÄRVSÖ

barbro.x.andersson@zonline.se
Tel 073-182 11 70
Margareta Wallin, Kalsavägen 4
820 40 JÄRVSÖ
margareta.wallin@ljusdal.se
Tel 0651-47167, 070-516 5919

Tel 0651-390 12
Sune Pettersson
Gåsbäcksvägen 24
816 93 OCKELBO
Tel 0297-417 70

Revisorer
Marianne Rahm
Brättingberg 9743
82062 BJURÅKER
marianne.rahm@swipnet.se
Tel 0653-310 66, 070-525 01 31
Carl-Ingel Arvidsson
Bankgränd 1
824 43 HUDIKSVALL
carlingel@hotmail.com
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

Valberedning

Kansli
Postadress
Gävleborgs fäbodförening
c/o Hälsinglands museum
Storgatan 31.
824 30 HUDIKSVALL

info@xfabodar.se
Tel 0270-380 64, 070-372 90 71
Kassaförvaltare, faktureringsadress
Birgitta Aittamaa
Redovisningshuset AB,
Sundsesplanaden 3
824 30 HUDIKSVALL
birgitta.aittamaa@redovisningshusethudik.se
Tel 0650-996 30
Byggnadsrådgivning

Mimmi Göllas,
Rundsvägen 25, Knåda
828 94 EDSBYN
mimmi@migobyggnadsvard.se
Tel 0271-238 15, 070-277 70 01

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

Killan Norell
Tegeltjär 92
827 94 LJUSDAL
killan.norell@lg.se

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

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

CBM - NAPTEK

