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Rapport från besök i Paris 29 feb - 4 mars 2012 
 
Det var en märklig upplevelse det där!  
Det svenska fäbodbrukare observeras i ett Europeiskt perspektiv och vi inbjuds till det franska 
parlamentet för europeisk konferens om Pastoralism och högtidlighållande med anledning av 40 
årsjubileum för den franska beteslagens införande, visa på vad den betytt för Frankrike och hur dessa 
möjligheter ska skyddas och förvaltas.  
 
Vi blev inbjudna redan i november att delta som ett av länderna i ”The Nordic pastoralist group” 
tillsammans med Norge (Norsk seterkultur) och Skottland (Crofters). En forskare och en praktiker från 
vart land och följaktligen samlades vi 6 personer kring ett ganska omfattande förarbete inför en 
gemensam presentation på ca 30 minuter. Här presenterades pastoralism, utmarksbruk och 
traditionellt betesbruk från västeuropa, sydeuropa, östeuropa och centrala europa, och så vårt bidrag 
från nordeuropa. Avslutningstalet vid konferensen hölls av EUs vice jordbrukskommissionär.  
 
 



 
FSF ordförande framför Hotel de Lassay, det palats där vi intog lunchen.  
 
Själva konferensen var torsdagen den 1 mars, inne i delar av det franska parlamentet med mycket 
strikta säkerhetsrutiner. Allt som sades översattes simultant från franska till tre europeiska 
huvudspråk; tyska, spanska och engelska. Det brydde sig inte de över 300 franska deltagarna så 
mycket om utan applåderade de utlänningar som behärskade franska. Eftersom vi var den enda grupp 
som inte införskaffat oss en fransktalande person så gladdes vi över att ha mycket bilder i vår 
presentation.  
Under dagen diskuterades mycket intressanta ämnen. De franska pastoralismlagarnas historiska 
framväxt , införande av lagen 1972 och implementering av densamma var ju dagens huvudtema och 
dess 40års jubileum anledningen till att vi samlats. Men ur allt detta växte också fram en gemensam 
bild av den verklighet vi som pastoralister nu lever under, i Europa idag.  
 
 



 
På lantbruksutställning förevisades bland mycket annat även tama vargar med ursprung från Tjeckien.  
 
Mycket klart framstod tre huvudfrågor som också för oss känns väldigt bekanta:  
 
Markfrågorna. Vad räknas som permanenta betesmarker, tillgången till dessa och hur de bedöms 
enligt EUs gemensamma regelverk och sedan silas genom de skilda nationella tolkningarna. 
 
Predationssituationen. Som boskapsskötare i Europas utkanter, med nationalparker, 
naturskyddsområden och utanför de intensivare jordbruksområdena åläggs vi att hantera vår 
djurhållning med många restriktioner för skyddandet av rovdjuren och inte sällan med oförståelse från 
beslutfattare och den urbana befolkningen för det extra bekymmer och arbete det medför. 
 
Ekonomin. Trots att det talas om hur viktiga vi är för naturvård, som kulturarvsbärare, beskyddare 
av regionala identiteter, viktiga för turism och regional särart, de största leverantörerna av de 
gemensamma nyttorna och kvalitativa livsmedel så visar sig inte alla dessa ord i praktisk handling när 
Europa skall fördela de medel som finns för att stödja sin jordbruksektor. 
 
Fredagen den 2:e mars tillbringade flera av oss på Paris Internationella lantbruksmässa, en två veckor 
lång utställning mer inriktad på marknaden och den urbana befolkningen, än för lantbrukarna själva. 
Regional mat från alla franska områden från Bretagne till Tahiti, djur av alla de sorter men mycket 
litet av maskiner och inomgårdsmekanik.  
 



 
The Scottish Crofters federations ordförande Mr Derek Flyn samt vår svenska vetenskapliga referens 
Ms Camilla Eriksson 
 
 
Hela vistelsen var ett bra tillfälle för oss svenska fäbodbrukare att knyta band till de pastoralistgrupper 
som finns ute i resten av Europa. Visst är vårt nordiska perspektiv i någon mening marginellt, men det 
vilar på en gemensam grundsyn utifrån den Europeiska landsbygdens kultur, historia, förutsättningar 
och möjligheter. Vi har i alla fall blivit identifierade, inbjudna till deltagande och vi har nu börjat 
kommunicera med våra kollegor ute i Europa.  
Jag upplevde det som en styrka att få presenteras tillsammans med Norsk seterkultur utifrån våra 
gemensamma perspektiv. Crofters från Skottland framhåller också gärna sina nordiska rötter.  
  
FSF har nu varit medlem i EFNCP sedan ett år och möjligheten att medverka vid detta evenemang var 
en direkt följd av vårt utåtriktade europeiska engagemang. Jag har stora förhoppningar på det 
gemensamma arbetet på ett europeiskt plan för vår del.  
Skall förgröningen av EUs gemensamma politik få genomslag, så måste vi söka samarbetsformerna 
och hjälpas åt att styra ditåt. Ska det svenska fäbodbruket bestå så måste vi samarbeta också i ett 
europeiskt perspektiv.  
 
/Pauline 
FSF ordförande 
 
Se även  
 
Resebeskrivning av Norsk Seterkultur http://www.seterkultur.no/  



 
Den franska brukarorganisationen http://www.pastoralisme.net 
 
Europeiskt forum för naturvård och pastoralism http://www.efncp.org  


