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   Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet 
 
 
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare (FSF) synpunkter till Övervakningskommittén angående 
hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet        
 
FSF vill härmed lämna synpunkter till det aktuella arbetet med utformningen av regelverk och 
villkor för de svenska betesmarkerna. Det svenska fäbodbruket nyttjar utspridda arealer 
naturliga betesmarker inom fäbodområdet, främst i norra svealand och södra norrland och 
företrädesvis genom mulbete med frigående djur i skog och fjäll. Historiskt omfattade 
fäbodbetet och annat extensivt utmarksbete vida större arealer över norra delen av Sverige.  
Fäbodbrukarna utgör nu en liten gruppering med mycket begränsade resurser och svag 
offentlig representation. Vi har under senare år framfört synpunkter och önskemål på olika 
sätt och i olika sammanhang. Vi söker fortfarande bättre möjligheter för kommunikation kring 
våra intressefrågor och nu i detta sammanhang förankring och stöd för fäbodbrukets behov 
och möjligheter utifrån miljömålen och inom ramen för landsbygdsprogrammet.  
Bifogar som bakgrundsbeskrivning med utvecklad argumentering tre aktuella skrivelser som 
bilagor, nedan.  
 
FSF vill nu fästa uppmärksamheten på den utsatta situation som det svenska fäbodbruket 
befinner sig i.  
För att bibehålla och utveckla de miljö-, kultur- och andra värden som kan förknippas med 
småjordbruk med fäboddrift i det nordsvenska skogs- och fjällandskapet vill vi föreslå att 
betesstödet i miljöersättningen till fäbodbete återställs till den nivå som gällde före den stora 
sänkningen som följde med inträdet av nuvarande Landsbygdsprogram. 
FSF föreslår därför att ersättningen till fäbodbete nu utökas till lägst 1500 kr/ha, under 
förutsättning av oförändrad arealfaktor och grundersättning för fäbod i bruk.   
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Bilagor;  
1 … synpunkter med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges   
      miljömål 2008 ”Nu är det bråttom” M2008/1443/Mk (2008-08-15) 
2 …synpunkter med anledning av förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS  
      2004:85) om direktstöd.                 (2009-01-19) 
3 …synpunkter till uppdrag om anpassning av Landsbygdsprogrammet…med anledning av översyn 

av jordbrukspolitiken (Jo 2008/3869)   (2009-02-23) 


