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Ang. FSFs tidigare skrivelser angående det svenska fäbodbruket och hanteringen av betesmarkerna
i landsbygdsprogrammet.
Under årets Fäbodriksdag i Persåsen, Jämtland diskuterades rubricerade frågor och hittillsvarande
frånvaro på kontakt och besked från övervakningskommittén. På fäbodriksdagsförhandlingarna den
25 september antog den samlade fäbodrörelsen enhälligt ett uttalande till stöd för FSF om ett
klarläggande från övervakningskommittén angående frågorna om villkoren för det svenska
fäbodbruket samt hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet.
Mot denna bakgrund återkommer FSF nu med vår förfrågan om besked utifrån tidigare framförda
frågeställningar kring ekonomin för det svenska fäbodbruket samt hanteringen av betesmarkerna i
landsbygdsprogrammet, med hänvisning till föreningens skrivelser 2009-02-24, 2009-06-15 samt
2010-03-05.
Vi är medvetna om komplexiteten i de ställda frågorna men det är inte acceptabelt att de därför
läggs på is eller dras i långbänk. Vi vill att fäbodbrukets värde för bilden av Sverige beaktas och
den mångfald av kulturrelaterade mervärden som vår verksamhet skapar för hela landet och
fäbodområdet i synnerhet. Frånvaron av kontakt och dialog med relevanta parter i samhällssystemet
om våra grundläggande existensfrågor skapar oklarheter och när tyvärr misstanken om dolda
agendor. Vi noterar exempelvis att beslutet om den stora sänkning av ersättningsnivån till fäbodbete
inför nuvarande programperiod synbarligen kunde expedieras effektivt och utan tidsfördröjning
trots ur vår synvinkel ett bristfälligt beslutsunderlag.
Vi hemställer om att övervakningskommittén snarast möjligt och under innevarande programperiod
medverkar till beslut om att återställa de ekonomiska villkoren för de småjordbruk som bedriver
fäboddrift. Vi är beredda att medverka i en dialog kring utformningen av detta.
Vi vill samtidigt framföra vårt, den svenska fäbodrörelsens, önskemål om att medverka i en vidare
dialog kring utformningen av de grundläggande villkoren för småjordbruk med fäboddrift samt
fäbodbrukets betesmarker inför kommande programperiod. Vi ser detta som en självklar del av vårt
gemensamma ansvar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, även för den svenska
landsbygden.
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