Juni 2009

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

Ann Eriksson med sina fjällnära kor. Lillhärjåbygget drar turister, vilket ger intäkter och gör att gården kan leva.

Kulturarv som ger inkomster
Det är ett unikt fjälljordbruk som kan brukas vidare, bland annat tack vare besöksintäkter. Ett exempel på kulturarv som
stimulerar till entreprenörskap och turistinkomster.

Sveriges enda fjälljordbruk i väglöst land
Gården är Lillhärjåbygget och ligger i sydvästra Härjedalen, nära fjällvärlden berättar Landsbygdsnätverket.
Den blev förklarad som kulturreservat redan 2002 och har fått stöd ur landsbygsprogrammet via länsstyrelsen i
Jämtland, så att den kan fortsätta brukas och hävdas på samma sätt som skett under de senaste 200 åren.
– Utan stödet och utan kulturturismen skulle vi inte finnas kvar, berättar Ann Eriksson, som tillsammans med sin
syster Eva äger och driver den lilla fjällgården. Systrarna är födda på gården och har fortsatt att bruka den på
samma sätt som deras föräldrar gjorde. De representerar den femte generationen av samma familj som bott
och brukat Lillhärjåbygget.

Betydelsefullt stöd
Systrarna har en renrasig fjällnära kobesättning, får, häst, höns och hundar och gårdsmiljön kan betraktas som
en unik, kulturell klenod.
– Stödet vi får går till lönen till två anställda som hjälper oss att bruka gården. Vi skulle inte klara det på egen
hand, det är tungt arbete det handlar om, förklarar Ann Eriksson. Samtidigt tar systrarna emot turister och får på
så sätt intäkter.
– Nyfikenheten på oss och det kulturarv gården representerar ökar och turisterna blir fler. Det är bra för oss och
vi är villiga att dela med oss av hur vi lever här. Vi är faktiskt ett bevis på att det går att leva traditionellt och
självförsörjande utan elektricitet, mobiltelefoner och datorer, säger Ann Eriksson.
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Bra och sämre
Bild och uppgifter på förra sidan är från hemsidan www.landsbygdsnatverket.se och Nyhetsbrev nr 2:2009.
Skälet är en diskussion mellan fäbodbrukare i GFF och Länsstyrelsen Gävleborg vid en trevlig och nyttig träff i
Bollnäs den 25 mars. Fäbodbrukarna undrade varför man inte ville ha djur på skogsbete inom de fäbodar i länet
som är kulturreservat. Nu var ingen av de länsstyrelseenheter som hanterar den § i miljöbalken, som gäller i
sammanhanget, företrädda på mötet, men lantbruksdirektören hade uppfattat det som att det dels var ont om
pengar, dels var ont om betesdjur. Vår uppfattning är att i Jämtland hanterar de kulturreservat så som det borde
vara även i vårt län.
Mötet hade dock det goda med sig att en "Processgrupp SKOG" kommer att bildas med personer fån GFF,
Länsstyrelse, Länsmuseum och Skogsstyrelse. Vi ska främst titta på förhållanden där olika verksamhetsmål
står emot varandra, som t ex lantrasdjur bevarade in situ mot strikt rovdjurspolitik, betade skogsekosystem mot
skog i fri utveckling, eller av anlagda skogsbränder mot traditionella betesbännor.
Lantbruksdirektören Berit Löfgren har tänkt bli processledare. I övrigt säger Länsstyrelsen att vi bör begrunda
vilka som ska ingå. Det ska vara ett gäng brukare/ägare, några tjänstemän och någon "forskarhjärna".
Fäbodföreningen bör fundera på en önskvärd sammansättning. Beträffande ”forskarhjärnan” ligger våra vänner
på CBM bra till. Start blir det först i augusti eller i början på september.

Gratis - skogstema
Ovan talas om ”våra vänner på CBM”. Då och då har vi i de här informationsbladen och på annat sätt talat om
vad CBM – Centrum för biologisk mångfald – står för. Men man glömmer så lätt. Ett bra sätt att hålla sig
informerad om vad CBM gör är att prenumerera på tidningen ”BIO-diverse”, som CBM ger ut. Det är GRATIS!
Lättast för CBM är ifall man prenumererar genom ett meddelande på biodiverse@cbm.slu.se ; man kan också
skriva på traditionellt sätt till Oloph Demker, CBM, Box 7007, 750 07 UPPSALA.
I första numret av BIO-diverse för 2009 är SKOGEN tema.
Bland andra skriver
Artur Larsson från Artdatabanken om skötsel av skogsreservat och brist på
principer för förvaltning av skyddade områden;
Mårten Aronsson från Skogsstyrelsen om att både biologisk historia och
markanvändningstradition måste beaktas vid skogsskötsel;
Kelvin Ekeland från Gävleborgs fäbodförening om ekologiska samband och
hur beteshävd kan befästa och berika biologisk mångfald i skog.
Mellan fäbodskogens välbetade lötar fanns rikligt med blommande blåbärsris med nektar och proteinrikt pollen,
som kunde föda nornans speciella pollinatör – humlan Bombus pascorum spp sparreanus

Avspisad och hedersprisad
Marit Paulsen var en gång känd för sitt raka sätt att säga sanningar så att mer än en makthavare kände sig
naken. Nu verkar hon ha tappat stinget. I sin senaste bok ”Lurad av laxen• Sant och falskt om
maten”, som kom samtidigt med hennes kandiderande till EU-parlamentet, vill hon reda ut
begreppen i en vad hon uppfattar som förvirrad diskussion om mat och jordbruk. Hennes mest
omstridda ståndpunkt är ställningstagandet för det storskaliga och, vad hon menar vara,
effektiva jordbruket. Enligt Marit är det inget annat, och definitivt inte ekologiska metoder, som
kan producera den mat som en växande befolkning kräver.
Tyvärr är det Marit som är förvirrad. Vi kan inte på lång sikt producera den mat som behövs för
en växande befolkning. Definitivt inte i ett storskaligt jordbruk med stora behov av insatsmedel.
Även om marken räcker så förslår inte ändliga råvaror som olja och fosfor. Men även ett
jordbruk utan fossilt bränsle kan mätta oss som lever nu. Att nästan 1 000 miljoner människor
saknar mat för dagen, trots att maten finns, beror på brister i distribution och tillgänglighet.
Vi måste dämpa befolkningstillväxten. Och se till insatser för framställning och kvalitet på det som produceras.
Hög volym är inte samma som mycket mat. Fäbodmat är erkänt nyttig och de extensiva produktionsformerna
kan vara effektiva i ett energikargt samhälle. Fäbodkulturen är byggd på långsiktig, ekologisk hållbarhet.

Gunnar Lindstedt är tråkigt nog inte lika medial som Marit Paulsen. Gunnar, som arbetar på Veckans Affärer
har tidigare vunnit Stora Journalistpriset. Han är mycket vederhäftig och årets vinnare av Småbrukarnas (FSS)
hederspris för sin bok ”Svart jord”. Läs den! Läs den! Läs den! Och tänk sedan efter …
Boken ”är en verklig uppgörelse med det storskaliga industrijordbruket som avfolkar landsbygden, driver folk till
städerna och med hjälp av växtgifter, kemikalier och genmanipulerade grödor förgiftar både jord, sjöar och hav”,
motiverar Småbrukarna. Ett jordbruk som FN, FAO, WTO (och nu Marit Paulsen) vill exportera till Afrika, Indien
och Kina för att råda bot på världssvälten, skriver Rune Lanestrand i tidskriften Småbrukaren.
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Världsarv och världsarv – materiellt och immateriellt
Det kom ett brev till oss från en
uppmärksam medlem:
– Har ni läst ICOMOS utlåtande
om Hälsingegårdarna?
ICOMO:s uppgift är att verka
för att bevara världsarv och
vara rådgivare till UNESCO:s
Världsarvskommitté.
– Oavsett vad man tycker om
ett världsarv eller inte, är det en
del som jag blir upprörd över.
T ex sidan 201 i Conclusions
skriver man, "ICOMOS anser
inte att linberedningsverk eller
fäbodmiljöer, vilka fysiskt skiljs
från bondgårdarna, skall ingå
som del i ett framtida urval. Inte
heller anses att bondgårdar
utan dekorationsmålningar är
kvalificerade att ingå.”
(Fritt översatt)
Konst på bondeväggar finns inte enbart i bondgårdarna. Den kan upptäckas överallt,
Som här i en vallstuga på Ovanåkers fäbodskog. Systematisk dokumentation saknas.
– Är det verkligen så illa att man inte har begripit något, eller har man varit otydlig i ansökan? Fortsätter vår
medlem. Att fäbodarna ligger avskilda och utan fysiskt samband med hemgården, det är ju det som är vitsen!
Nu är vi tillbaka till de dekorerade mangårdsbyggningarna, inga sammanhang kvar!
För övrigt tar Hälsingetidningars kulturredaktör Christina Busck också upp frågan i krönikor den 2 juni.

Vad gör då GFF? Vi har, så ofta vi trott att någon vettig människa lyssnat, påpekat det viktiga i att presentera
vårt rika kulturarv i begripliga sammanhang. Vi anser att värdet till största delen ligger i förmågan att begripa hur
våra stora kulturskatter kunde byggas upp. Att förstå utmarkernas stora betydelse. Vi har försökt göra något
själva. Vi stöder bl a bildandet av ett Biosfärområde i Ovanåkers kommun – älven, bygden, skogen.
GFF ser en möjlighet i UNESCOS konvention om immateriella världsarv. Konventionens syften rör bevarande,
dokumentation, forskning, förmedling och samverkan. Människans behov i hennes miljöer kan förklaras.
– I den snabba utvecklingstakt världen befinner sig i är många gamla traditioner hotade och den kulturella
mångfalden har plötsligt blivit bräcklig. Att skydda den är viktigt, inte minst för att stärka mänsklig identitet,
säger Ingrid Johansson Lind, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen, SOFI, som har i uppdrag att
senast den 15 december 2009 föreslå hur Unescos konvention ska praktiseras i Sverige.
GFF har också bjudit hit Hälsinglands och Gästriklands hertiginna för att hon ska få ta del av vår fäbodkultur.
Prinsessan Madeleine kommer hit den i mitten av juni i sällskap med sin storasyster Kronprinsessan Victoria.
Vi hoppas det besöket ska ge anledning att fästa mer uppmärksamhet på att våra bygders välstånd byggdes på
utmarkens resurser. Våra magnifika bondgårdar manifesterar detta, kanske på ett sätt som gör dem unika.
Olika samhällen bildar sina särskilda mönster som uppenbarar delaktighet. De får en egen kultur. Ett sådant
exempel på lokalt fungerande kulturer med en gemensam bas är fäbod- eller säterkulturen i Skandinavien. I
den gemenskapen ingår de som materiellt världsarv föreslagna Hälsingegårdarna. Fäbodkulturen uttrycker på
ett rikt och mångfasetterat sätt vilka idéer, traditioner och kunskaper som gett livsutrymme och livskvalitet på
naturens och landskapets villkor. Kunskapsskatten har varit och är viktig i Skandinaviens historia och kulturliv.
Vi har beslutat att frågan om ”Nordisk fäbodkultur som immateriellt världsarv” bör vara tema för
Fäbodriksdag 2009 i Ockelbo 18-19 september. Vi samarbetar med SOFI och känner spänningen i att ”bevara
det ogripbara”. Det är vårt mål att öka insikten om det immateriella kulturarvets värden på alla nivåer och
försäkra oss om att de respekteras. För fäbodkulturen vore det optimala att bli förklarad som världsarv.
Fäbodriksdagen kan bli en avstämning av tankar samt underlag för någon slags deklaration.

Kolla även referatet från vårt årsmöte och vår Inbjudan till Fäbodriksdag 2009
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Fäbodföreningen aviserar nytt världsarv
Gävleborgs fäbodförenig hade sitt årsmöte den 22 mars på trivsamma Östby skola i Ockelbo.
Verksamhetsberättelsen hade bantats till cirka fyrtio punkter mot fjolårets femtio. Dock med ännu mer substans.
Revisorerna konstaterade god ordning på ekonomin. Den avgående styrelsen fick sin ansvarsfrihet och den nya
följande sammansättning. Ordförande: Calle Höglund. Ordinarie ledamöter: Tomas Eriksson, Margareta Granér,
Anders Henningsson, Stefan Olander. Ersättare: Anna Brodin, Johanna Skyttner, Martin Söderkvist, Sune
Pettersson.
Ny i valberedningens trojka, som varje år förnyas med en person, är Dennis Olsson, Åbyggeby i Gävle.
En verksamhetsgrupp förbereder arrangemanget av den nationella Fäbodriksdag 2009, vilken hålls i landskapet
Gästrikland med Ockelbo som mötesplats.
Tid:
18-19 september
Tema:
Fäbodkulturen i Norden – ett immateriellt världsarv
Efter förhandlingarna
vidtog fäbodmat med
killingköttsoppa, grovt
bröd, kärnat smör och
härliga ostar samt
kallskuret, kaffe och
Gåsbäckstårta.
Som inledning på finalen
presenterade Elsa
Eriksson, tidigare
lärarinna på Östby
skola, Ockelbos 125
fäbodställen och det
arbete i form av öppna studiecirklar som gjort registreringen möjlig. Nöjda
kunder för information är skogsbolag och virkesentreprenörer.
Och som om inte det var nog:
Avslutningens eminenta epilog stod pedagogen Birgitta
Rangdén för.
I fjorton år har Birgitta och några kamrater förmedlat
känslor från fäbodliv till Sandvikens 6-7-åringar, ibland
någon äldre grupp, under en skoldag i maj. För detta
lånar man Helge Sjöbergs fäbod någon kilometer
bortom vattentornet.
Bara en detalj
av nyttan;
några
bosniska
flyktingbarn
återupplever
en miljö från
sitt hemland
och får
äntligen
svenska ord
på sådant som inte finns i den nya stadsmiljön
– killingar, grimmor och koskällor…

Verkligen ett andligt världsarv!
Bilderna är från verksamheten på Helge Sjöbergs fäbod i Sandviken:
1. Lurblås är vallmusik 2003; 2. Hur gör jag egentligen? 2002;
3. Henry från Kamerun och Ingegärd och andra unga och gamla från
Sandviken 2003; 4. Hanna och Emma fick en stund på egen hand
med trägeten 2003

5

Inbjudan till FÄBODRIKSDAG 2009
Arrangörerna har valt tema för vår FÄBODRIKSDAG 2009 med omsorg. Målet är att till slut få fäbodbruket
politiskt erkänt som den traditionella verksamhet utövad av en lokal samhällsgrupp, så som Artikel 8j med
anslutande texter i FN:s Konvention om biologisk mångfald från Rio de Janiero 1992 avser, och fästa den
Nordiska fäbodkulturen på världskartan.
Platser är Ockelbo och Gävle i Gästrikland
Tidpunkt är den 18 – 19 september 2009
Temat är

NORDISK FÄBODKULTUR SOM IMMATERIELLT VÄRLDSARV

Under den rubriken ryms människorna, deras roller och alla behov. Tanken är att ge de materiella världsarven;
byggnadsverken och naturformationerna, en ideell motsvarighet där traditionerna, sederna, bruken,
verksamheterna – de föreställningar som naturens förutsättningar format och som i sin tur gett vår omgivning
sin gestalt – kan lyftas fram.
Vi står nu inför vår 22:a FÄBODRIKSDAG. Syftet har alltid varit att stärka fäbodbrukets roll i det stora samhället.
Alla fäbodriksdagarnas gamla trogna besökare vill att nu ska något hända. Det kan det också göra. Men då
krävs det uppslutning av ALLA som ryms bland dem med anknytning till fäbodkulturen.
Där finns fler än de som strävar med mjölkproduktion, som den tidigare generationen, där finns de som söker
nya vägar på gammal grund, där finns de som värnar hantverket och sättet att bygga, där finns de som har
intresset hos de gamla husdjuren, där finns de som tar vara på mat- och tillverkningstraditioner, där finns de
som njuter av fäbodmusiken, där finns de som
brukar fäbodar vid jakt och under sin fritid, där
är energiforskarna som ser fäbodbrukets
uthållighet, där finns biologerna som vet hur
fäbodbruket gynnar utmarkernas levande
mångfald, där är agrarhistorikerna …
Förra gången vi var i Gästrikland var vi många.
Nu vill vi att ännu fler möter upp. Vi måste
manifestera att vi finns och att vi har en känsla
för vår kultur. Vi må ha olika uppfattningar i en
del frågor – alldeles som alla andra
samhällsgrupper – men vi ska visa att vi också
har en samhörighet och att vi är stolta över den.
Då respekteras vi.
Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod i Ockelbo kommun i slutet av 1900-talet.
Dit ska vi på lördagen, liksom till Häckelsängs fäbodar i Gävle kommun.
Fäbodsverige är stort. De fäbodar där folk och
traditioner lever är betydligt fler än det tal ”230”,
som vissa myndigheter fastnat för. Men det är
svårt att nå alla genom ett utskick.
Därför, hjälp till att sprida inbjudan och gör det
aktivt;
besök, ring, skriv, maila och tjata och påminn!
Möt upp i Ockelbo och Gävle
den 18 – 19 september 2009!
Gör det, och kom inte ensam.
Välkomna!
Calle Höglund
Flicka med kor vid Häckelsängs fäbodar i början av 1900-talet.
Förmodligen består fäbodstället av världens bäst bevarade kustfäbodar.
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Rovdjurspolitik med ansvar ?
Regeringen föreslår en ny rovdjursförvaltning med ökat regionalt
ansvar och lokalt inflytande. Förvaltningen ska vara i linje med den
förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå som EUkommissionen fastställde 2008.
Regeringens kontakt är
departementssekreterare Ruona Burman, telefon 08-405 21 36
Miljöminister Andreas Carlgren tycker att man tar hänsyn till både naturvårdsintressen och intressen från
djurägare och andra berörda i områden med rovdjur. – Vi vill lägga besluten närmare människor som är
berörda. Jaktbesluten ska tas ute i länen, säger han.
– Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar där respektive art finns inom sina naturliga utbredningsområden,
säger jordbruksminister Eskil Erlandsson. – Men vi måste genomföra åtgärder som stärker förtroendet för
rovdjurspolitiken.
Propositionen innehåller bland annat:
 Länsstyrelserna får ett vidgat ansvar för förvaltningen av rovdjur. Naturvårdsverket ska delegera till
länsstyrelserna att ta beslut om licensjakt och skyddsjakt efter rovdjur. Villkor för att delegera rätten att fatta
beslut om skydds- och licensjakt är att det finnas en reproducerande stam av arten i länet.
 Varje länsstyrelse inrättar en viltförvaltningsdelegation för rovdjursbeslut med landshövdingen som
ordförande. Delegationerna ska bestå av politiska företrädare och representanter från olika intressen,
exempelvis naturvårdsorganisationer, samhällsföreningar, byalag, markägarorganisationer och
näringsföreträdare. Befogenheter, sammansättning och arbetsuppgifter för viltförvaltningsdelegationerna
regleras i länsstyrelsens instruktion.
 Sverige delas in i tre rovdjursförvaltningsområden. De ska spegla de olika premisserna för förvaltningen och
vara samverkansorgan. Länsstyrelsernas beslut om inventeringar samt förvaltning och jakt ska samordnas
mellan länen i förvaltningsområdena.
 Tillväxten av varg begränsas och licensjakt tillåts redan under vintern 2010. Vargstammen hålls på en nivå
som långsiktigt skapar en större acceptans för vargen i vår fauna. Riksdagens etappmål (som motsvarar 20
föryngringar, dvs. antalet kullar med valpar, och totalt cirka 200 vargar) förlängs fram till dess att
konsekvenserna för alla berörda i rovdjurstäta områden och vargstammens långsiktigt gynnsamma
bevarandestatus har utvärderats. Tillväxten hålls på en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt
kompletterad med skyddsjakt på skadegörande individer. Jakten i vinter riktas mot vargrevir där vargar har
inavelsproblem. Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att
föryngringarna växlar från år till år, och utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar.
 Vargens genetiska status och förutsättningarna för en livskraftig stam stärks. Högst 20 vargar som ökar den
genetiska variationen införlivas i den svenska populationen under de närmaste fem åren. I första hand
kommer åtgärder för att underlätta naturlig invandring av varg att vidtas. Vidare avser regeringen skapa
förutsättningar för flytt av naturligt invandrade vargar till området söder om renskötselområdet. Slutligen
kommer även vargar med östligt ursprung, opåverkade av inavel, att importeras. För att åtgärderna mot en
förbättrad genetisk situation i vargstammen ska vara framgångsrika bör licensjakt inte ske på genetiskt
värdefulla vargar och deras avkomma.
 Utvärdering med anledning av att etappmålet för varg och järv har uppnåtts. Konsekvenserna för boende
och berörda i rovdjurstäta områden, stammarnas långsiktigt gynnsam bevarandestatus och åtgärderna för
att stärka främst vargens genetiska status ska utvärderas genom en grupp med bred representation av
olika samhällsintressen och ska överlämnas till regeringen senast den 1 juli 2012.
Tittar man på vad GFF tidigare reagerat på finns otydligheter kring vad som egentligen menas med licensjakt
och skyddsjakt. Licensjakt är en jakt utan medvetet urval av oönskade individer, den slår blint mot alla. Frågan
om när och hur skyddsjakt kan bedrivas rymmer också problem. Och vad innebär ”begränsad licensjakt”?
Vad betyder egentligen ”större acceptans”? Finns en dokumentation av läget idag som går att stämma av mot?
Möjligheten till import av 20 vargar de närmaste fem åren är kontroversiell. Samma gäller flytt av vargar förbi
renskötselområdet. Frågan är om detta är naturlig utbredning? Fixeringen på skadan av inavel och genetiskt
värdefulla vargar förefaller mer vara ett frieri till inflytelserika vargförespråkare än underbyggt med vetenskaplig
vederhäftigt. Och hur garanterar man att de vargar man för in i landet är opåverkade av inavel. Deras livsmiljö
kan vara en helt annan än den de måste anpassa sig till här.
Det kan vara värt att betänka att vargen, Canis lupus, är en oerhört variationsrik art, där hunden, Canis lupus
familiaris, bara är en tämjd (och inavlad) underart. Man kan jämföra med tamkatten, Felis catus, och vildkatten,
Felis silvestris, som bildar två olika arter.
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Vad gör en bonde?
Vi har hittat en enkät där barn fått svara:
Benjamin Kadiric, 6 år: – Matar kossor och ger mat åt hästar. Och han ger
mat åt hönor
Ajdin Kaltak, 5 år: - Gräver, för att han vill hitta nåt. Han letar efter morötter
och planterar dom, så dom blir jättegoda att skala och äta.
Melvin Franzén, 4 år: – Lastar ved. Matar fåren och matar hönorna. Lagar
mat. Jobbar.
Tilda Torstensson, 4 år: – Han gör kossor. Han mjölkar kossor, han tar lite
mjölk och sen dricker han det.
Foto: Monica Karlsson

Min syster och jag
Vi har fått brev från Kungl. Hovstaterna: H.K.H. Prinsessan Madeleine, i
sällskap med H.K.H. Kronprinsessan, tackar gärna ja till den vänliga inbjudan
hon fått att besöka ett urval fäbodar i Sitt hertigdöme. Bakgrunden är att
fäbodföreningen gjorde inbjudan för att hylla Hertiginnan av Hälsingland och
Gästrikland i samband med Hennes 25-årsdag. Vi är oerhört hedrade över
besöket och gläds åt att också Storasyster vill följa med. Vad som är tråkigt är
att vi bara kan bjuda på något exempel bland alla ofantligt fina fäbodmiljöer i
landskapen. Det är också tråkigt att Prinsessorna inte kan få träffa alla de
fäbodbrukare och andra underbara människor som står bakom och stödjer oss
i arrangemanget. För er skull vill vi dokumentera besöket på ett fint sätt.

Lägg på minnet

Smak Lust är en upplevelsemässa om Sveriges Mathantverk som Eldrimner
anordnar den 21-23 augusti i Tantolunden på Söder i Stockholm. Mer på www.smaklust.se

LRF godtar nya rovdjurspolitiken
LRF:s jakt- och viltexpert Börje Waldebring ser enligt ATL regeringens proposition som ett steg i rätt riktning.
– Det är ju inte hur stora friheter som helst. Men man tar i alla fall ett tag om demokratiseringen och flyttar
besluten närmare de som berörs, säger Börje. När det gäller skadeersättning finns det dock mer att önska.
Svenska Jägareförbundet är mycket kritiskt till att plantera in varg, vilket föreslås i propositionen.

Fler vargstängsel behövs
Radio Sörmland meddelar att Länsstyrelsen spår fler vargar och ett stort behov av viltstängsel. Maria Levin som
är konsulent på Viltskadecenter säger till radion att man måste ha metoder för att hindra att det blir problem.
Hon påpekar att angreppen på tamdjur har minskat kraftigt där elstängsel satts upp. Djurägare kan få statliga
bidrag för att sätta upp stängsel.
Notisen kan verka oförarglig, men den kan vara grovt vilseledande för dem som till exempel inte vet vad
fäbodbruk är. Fäbodbruk är ett extensivt betesbruk med fritt bete i företrädesvis skogsmark där djuren själva
eller med hjälp av vallare söker sin föda. Detta ger en optimalt väl sammansatt diet. Djurens fysik stärks. Besvär
av inälvsparasiter minimeras med litet behov av kemisk avmaskning. Hägn motverkar dessa fördelar. En gång
när arbetskraften på fäboden var billig hade man råd att ha vallfolk som kunde freda mot rovdjur. Den tidigare
rovdjurspolitiken med skottpengar på rovdjur gjorde att man under större delen av 1900-talet hade så få rovdjur
att fäboddjuren kunde gå utan vallare. Det var en viktig ekonomisk rationalisering.
Rationaliseringen gjorde det möjligt för fäbodkulturen att överleva till idag, även om den är bräcklig. Vad som är
viktigt för att gynna fäbodkulturen är att ingen tror att den kan räddas med statliga bidrag för att sätta upp
stängsel. Det behövs helt andra förvaltningsåtgärder och de måste belasta kontot för rovdjursförvaltningen.

Björn fällde älg på lekplats
På en lekplats i ett villaområde i Hede blev bland andra Jan-Olov och Marianne Bergström, onsdagen den 6
maj vittne till en dramatisk händelse, skriver Östersunds-Posten.
En älg, förföljd av en vuxen björn, kom rusande och vid lekplatsen hann björnen fatt bytet och fällde det.
Björnen hann börja äta på älgen, men blev skrämd och drog sig undan. Älgen kunde inte ta sig upp på benen
utan avlivades. Som tur var fanns inga barn på lekplatsen när de vilda djuren kom.
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Det blåser på fäbodskogen
I Nävertrumpeten för mars skrev vi om fyra flödande, förnybara energikällor. Då berättade vi att vi bett
Länsstyrelsen vänta med tillstånd att ta vindkraft vid Dellen tills det finns entydiga svar på de frågor som
ställdes när Fäbodföreningen yttrade sig över exploatörens MKB. Frågorna är principiella och gäller alla
anspråk på exploatering för vindkraft.
Från Länsstyrelsen svarar man den 13 mars: ”Jo, vi är mycket väl medvetna om behovet av en översyn och
revidering av riksintressena liksom att de behöver förtydligas. Länsantikvarieföreningen har tagit upp
riksintressena som en framtidsfråga att arbeta med. Fäbodmiljöerna och fäbodskogen som berörs vid
vindkraftsetableringar är viktiga områden bl a att arbeta med. Våra resurser att utreda och skaffa in
kunskapsunderlag är dessvärre helt otillräckliga och från i år så får dessutom inte 28:25-medel användas till
kunskapsunderlag, men vi avser att söka medel från Boverket för att på något sätt arbeta med fäbodmiljöer och
vindkraftsetableringar, värdering och analys. Vi hör av oss när vi får besked.”
GFF hoppas beskeden inte dröjer för anspråken ökar och ovissheten växer. Samtidigt meddelar Regeringen att
Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att
utreda hur mycket energi de areella näringarna använder. De areella näringarna är jordbruk, skogsbruk, fiske
och rennäring. Bakgrunden är propositionen "En sammanhållen klimat- och energipolitik - energi" (prop.
2008/09:163). Den föreslår 20 procent effektivare energianvändning till 2020. För att nå det målet behöver
användningen av fossil energi minska.
Syftet med kartläggningen är att få fram konkreta förslag och möjliga åtgärder för att spara energi samt se över
hur fossila bränslen kan ersättas vid uppvärmning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2010.
– Jag ser två stora vinster med detta uppdrag. Det viktigaste av dessa är självklart att minska utsläpp av fossila
växthusgaser. Sen är det ett extra stort plus att konkurrenskraften förbättras och företagaren kan spara pengar
genom lägre energikostnader, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
GFF ställer den ständiga frågan: Vilken myndighet bryr sig om att ta reda på vad fäbodbruket kan bidra med för
erfarenheter, som kan bidra till bättre energihushållning? Vad kan göras för att regeringen ska kunna göra bra
beställningar?
En annan energinyhet är att 10 miljoner kronor ska satsas på forskning om hur jordbruket, genom hållbart uttag
av biomassa, kan bli självförsörjande på energi. Pengarna är från den så kallade klimatmiljarden som fanns i
budgetpropositionen 2008. Ett område som ska prioriteras är bland annat användningen av restprodukter från
jordbruket, till exempel gödselbaserad biogas.
Enligt jordbruksministern är hållbart uttag av biomassa en chans för många bönder och verksamheter med
lantbruksanknytning. GFF håller för troligt att Eskil inte hade en tanke på hur kreatur på fäbodbete kan förädla
annars otillgänglig biomassa i utmarkerna till genuina hälsoprodukter av kött och mjölk när han formulerade sig.
Annars visar undersökningar vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, att bete är bra för både mjölkkor
och miljö. Beräkningar baserade på 300 mjölkkor visar att ju längre tid kor är på bete, desto lägre blir gårdens
totala ammoniakutsläpp. Resultaten ger därmed
ännu ett miljömässigt argument för att låta
mjölkkor gå på bete.
Eva Salomon på JTI menar att teknik- och
systemutveckling behövs när det gäller djurens
utomhusytor, och att alltför lite forskningsresurser
hittills har lagts på detta.
JTI påpekar också att man idag inte räknar med
att det kväve i urin som korna gödslar betet med
har någon växtnäringseffekt. Om man gör det,
finner man dock att enbart den tillförseln ger cirka
40 % av en normal giva handelsgödselkväve till
en betesvall. Kunskapen om lämpliga
gödslingsstrategier för beten är också bristfällig
och behöver förbättras, säger Eva Salomon.
Var hittar man den optimala ”kombikon” för utmarksbete?
Andra erfarenheter visar att val av ”rätt” djurras och satsning på ”kombikor” för både mjölk och kött kan höja
utbytet så jordbruksföretaget blir stabilare. Några brukare i Uppland har testat praktiskt med den tyska
kombirasen fleckv ieh . Det skulle dock förvåna om inte någon besättning med fjällko eller rödkulla skulle ge
samma erfarenhet.
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Bygglovsfritt för egna, små vindkraftverk
Något för fäboden? Små vindkraftverk behöver inte
bygglov och kan leverera 4 000 kilowattimmar per år.
Det lilla vindkraftverket på husgaveln har en rotor med
diameter under två meter och en generator på 2,2 kW.
Om mastlängden är kortare avståndet mellan
uppställningsplatsen och tomtgränsen behövs inget
bygglov. För det lite större vindkraftverket i bakgrunden,
11 kW effekt, krävs ett godkännande från kommunens
byggnadsnämnd. Med ett energipris runt en krona per
kWh verkar kalkylen ok för ett litet kraftverk på 2,2 kW och
som kanske ger 3 000-4 000 kWh per år och kostar cirka
28 000 kronor att skaffa, inklusive mast.
Foto: Anders Niléhn
För att få rätt pris måste man sälja energi till en distributör med certifikat. Det kan bli ett problem. Det är inte alla
energibolag som är intresserade av att köpa så små mängder energi, skriver Anders Niléhn, reporter på
tidningen ATL. Att ansluta sig till elnätet är däremot aldrig något problem. En tillverkare av små vindkraftverk i
Kristianstad, berättar att den nya lagen från 2008 säger att alla elnätsbolag är skyldiga att koppla in den
leverantör som producerar el från ett vindkraftverk. Det som krävs är ett godkännande från nätägaren samt två
mätare, en för det man köper och en för det man säljer, berättar han. Själva kabeln från vindkraftverket kopplas
in med en vanlig trefashandske var som helst på den egna anläggningen.
Men det finns ett litet bekymmer med sådana här små anläggningar. Strömmen produceras aldrig i takt med
den egna förbrukningen. Därför krävs samarbete med elnätsbolag. Om vi helt enkelt dividerar priset med
energiproduktionen blir återbetalningstiden cirka 8 år för det lilla som ger kring 3 500 kWh. Exemplet bygger på
ett energipris på 1 krona per kWh. Stiger energipriset blir tiden kortare för återbetalning.
Ett eget vindkraftverk kan även vara en hjälp vid strömavbrott. Det går visserligen inte att leverera och sälja
ström vid strömavbrott eftersom elnätet inte fungerar. Men det är skönt att få själv. Det finns brytare för cirka
5 000 kronor som gör att man automatiskt kopplas bort från det externa elnätet vid strömavbrott, så att det egna
vindkraftverket kan fungera som vanligt.
Men man bör se upp med små vindkraftverk. De lovar ofta mer än de kan hålla, visar en engelsk studie. En
vanlig orsak är att okunniga köpare placerar dem i olämpliga lägen. De kedjehus man tittat på finns ofta i lägen
med vindstörningar från träd och andra byggnader. På rätt ställen kan ett litet vindkraftverk dock vara en bra
investering, och på landsbygden eller vid fäboden brukar det finnas alternativ för placering. Flertalet kunder har
emellertid fått dålig vägledning och det gynnar inte intresset.
Tidningen Ny Teknik ger dessa råd:
1. Kontrollera vindförhållandena där du bor med
SMHI eller Energimyndigheten.
2. Räkna ut den årliga energiproduktionen med
hjälp av ditt verks effektkurva och vindhastigheten
över året.
3. Gör en ekonomisk kalkyl för att se om det lönar
sig.
4. Sök bygglov i din kommun. Olika regler gäller för
olika kommuner.
5. Sök inkopplingstillstånd hos din elnätägare.
6. När bygglov och tillstånd är beviljade - beställ
verket.
7. Installera och anmäl till din elnätägare att allt är
klart för drift.
8. När du fått ditt tillstånd, låt en behörig installatör
koppla in verket och kör.
Kinesiskt gårdskraftverk monteras hos Göran Gatenfjord i Klagstorp, nära Smygehuk

10

Fäbodbrukare kan mista gårdsstöd
Regeringen har avgjort att från och med nästa stödsäsong höjs minimigränsen för
gårdsstöd från 0,3 till fyra ha. Många som haft gårdsstöd för den öppna marken kring
fäbodar drabbas. LRF har arbetat för en gräns vid tre ha, om man lyckats hade 5000
fler brukare fått stöd.
Genom den gräns vi satt sparar vi 45 miljoner kronor i administrationen, pengar som
kan anlitas för rådgivning i stället, säger jordbruksministern. Chansen ökar också att
ägaren arrenderar ut marken till ett lantbruk i närheten, så den blir bättre brukad, tror
Eskil Erlandsson. Han menar att det främst är markägare som tomtägarföreningar med
allmänningar, hembygdsföreningar, ridskolor och flygfält som drabbas. Med färre
ansökningar för små arealer minskar också antalet fel, resonerar regeringen.
Miljöersättningarna har man inte tafsat på.

Ek ska rädda hagmarksbeten
EU-valet gör att politiker vill muta in populära Sverigebilder. EU-parlamentarikern Lena
Ek (C) vill ändra regler så hotade svenska kulturlandskap räddas. Lena Ek har skickat
Astrid Lindgrens bok Sunnanäng till EU-kommissionen för att försöka få dem att inse
hur viktiga de naturliga betesmarkerna är för Sverige. – Jag förväntar mig ett tydligt och
gediget svar. Det handlar faktiskt om landskap som formats av mular under tusentals år.
Det är inte något man utan vidare gör sig av med, säger Lena Ek och förväntar sig
omval.
Frågan är vad jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) förväntar sig. Han hävdar ju att
frågan om de svenska naturbetesmarkerna är slutförhandlad.

Skogen ska användas för att bekämpa fattigdom
Skogen är ett medel som bidrar till en rättvis och globalt hållbar utveckling hävdar Sida och Skogsstyrelsen. De
har kommit överens om att tillsammans stärka Sveriges roll i det internationella arbetet för ett hållbart bruk av
skogsresurser och skogens roll i fattigdomsbekämpningen. Skogsstyrelsen har från den 1 juni tagit över Sidas
roll att driva det s.k. Skogsinitiativet.
Frågan är om Skogsstyrelsen tänker på fäbodkulturens betydelse en gång har haft för uppbyggnaden av ett
svenskt uthålligt jordbruk och vad agroforestry (skogsjordbruk – jordbruk tillsammans med virkesproduktion) i
vid bemärkelse, byggt på nordiska erfarenheter, kan betyda i fattigdomsbekämpningen?

Meddelande från Värmlands SbF:s årsmöte
Förmedlat av ordföranden Kerstin Elofsson
Ett stort tack till Marie Byström, CBM, som presenterade sin resa i
Mongoliet där hon var en vecka, bland nomader, av 2½ månader på
transsibiriska järnvägen och tåg genom Kina o Vietnam och sen buss
till Kambodja … helt suverän var hennes berättelse, samt bilder...
önskar det hade pågått längre
Vidare ett tack till Goth Bertil som iförd en mongolisk nomaddräkt
skred in ... en helt fantastisk uppenbarelse i blått siden, gult bälte i
midjan (3m långt), hatt med spira, spetsiga stövlar som var
broderade, kalsongerna hann jag inte uppfatta hur dom såg ut.
(denna dräkt var uppsydd i Mongoliet för Bertil; han hade nämligen
arbetskraft därifrån för några år sedan. Snart är Goth Bertil i denna
mundering blir lika känd som dalahästen.
Marie Byström, CBM-Naptek
Mongoliet ligger i det inre av Asien. Ulaan baatar är huvudstad. Under Djingis Kahn (1162 –
1227) var Mongoliet världshistoriens största rike. Klimatet kännetecknas av våldsamma
temperaturskillnader, +40°  -40°. Den glest spridda befolkningen består till en del av
nomadiska boskapsskötare med stora hjordar av kameler, jakar, hästar, getter och får.
”Han är otroligt stilig!” säger Kerstin
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Eco-mapping; lokal kartläggning av fäbodbruk och utmarksbete
Värmlands säterbrukarförening, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare och Naptek, Centrum för Biologisk mångfald inbjuder till möten den
14 och 15 juni för att introducera kartläggning av markanvändning med metoden ”eco-mapping”.
Då kartläggs nuvarande och tidigare användning av mark kring fäbodar och skogsbeten, med Lantmäteriets
terrängkarta som bas. (Icke-brukare kan välja områden de känner till, där det funnits skogsbete). Man kan
markera områden som betas under olika tider på året, av olika djurslag (kor, getter, får, hästar), av olika ålder
(ungdjur, äldre djur, mjölkande kor, amkor etc.), hur fästigar löper, intressanta naturområden och förekomst av
ovanliga växter och djur (även mossor, lavar, svampar, insekts- och fågelbiotoper). Det är också värdefullt att
markera äldre eller nuvarande täkter av t ex skursand, löv (skuret eller repat), kvastris, mossa, fräken osv. Man
kan också markera rovdjursväxlar och rovdjurshändelser mm.

TID: 14 - 15 juni
Matsäls fäbod mellan norra Venjan och Lima och
Ennarbolssätern, Rossberg, Näsberget nära Lisskogsåsen

Program:
Samling i Matsäl på förmiddagen söndagen den 14 juni kl 11.00 och/eller
på Ennarbolssätern på förmiddagen måndagen den 15 juni kl 11.00
Efteråt kan deltagarna överens om hur man ska gå vidare (samla ytterligare material, sammanställa texter
tillsammans med bilder man har, sprida till yngre generationer etc.) Prata gärna med andra i omgivningen för att
få bredare kunskap.
Anmälan till Marie Byström, som har med kartmaterial. Kontakta henne för detaljer: marie.bystrom@cbm.slu.se
Tel. 0703 14 67 10.
Upplysningar om vägar etc. Goth Bertil Johansson, Matsäls fäbod, tel. 073-588 61 74;
Åke Nilsson, Ennarbolssätern, tel. 070-296 26 15, 0563-86 009
CBM och fäbodbrukare i västra Dalarna har redan börjat med eco-mapping av fäbodbruk och utmarksbete.
Önskan är att ett brett underlag ska kunna bidra till en bättre kunskap om den betydelse dagens fäbodbruk och
utmarksnyttjande har för natur och kulturvärden.
Kartläggningen av fäbodbrukets markanvändning bör också kunna användas i eventuella processer om
mulbetesrätt, omarronderingar eller andra ägorättsliga processer, eller vid exploatering för vindkraftparker.
Bland målen för mötet finns:
 Att lyfta fram och visa fäbodbrukets och skogsbetets markanvändning förr och idag, som de flesta
människor runtomkring oss inte känner till;
 Att få en uppfattning om var djuren rör sig runt fäbodarna och var värdefulla naturvärden finns (ovanliga och
hotade växt- och djurarter mm) för att få en grund för förståelse av fäbodbrukets betydelse för naturvärdena
i betad skog;
 Att lyfta fram den lokala och traditionella kunskapen om djurens användning av markerna som
fäbodbrukarna besitter.
 Att visa spår av fornlämningar, svedjor, slogar, husgrunder från f d huggarförläggningar, källor, täkter av
sten, torv, grus, slöjdämnen mm.
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