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På väg mot
framtiden
– DET SVENSKA FÄBODBRUKET –
ett levande kulturarv och ett brukningssätt för framtiden.
Hållbart, resurssnålt och miljövänligt.

Var med och värna om
ett levande fäbodbruk

Tycker du att det är viktigt med biologisk
mångfald? Med en levande landsbygd?
Vill du värna värdefulla natur- byggnadsoch kulturmiljöer samt utrotningshotade
husdjursraser?
Välkommen att stödja fäbodbrukets både
bevarande och utveckling!
KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN:

FÄBODBRUK, LEVANDE FÄBODAR,
FÄBODVALLAR, FÄBODAR OCH SÄTRAR
Sveriges levande fäbodar kan stå modell
för ett hållbart samhälle, med en småskalig,
resurssnål livsstil, nära djuren och naturen.
Fäbodarna är dessutom populära besöksmål och därmed viktiga för turistnäringen.
Fäbodbrukarna är landsbygdsföretagare som
behöver bra villkor för att kunna bedriva ett
fungerande fäbodbruk/lantbruk.
Många fäbodar sköts med slåtter och/eller
betas på olika stora arealer.

På några fäbodar finns det mjölkproduktion och ibland mjölkprodukter till försäljning.
Fäbodarna finns främst i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland
och Värmland. Men de finns och har
funnits på fler platser i landet.

ORGANISATION
Fäbodrörelsen i Sverige består av både
lokala fäbodlag, regionala fäbodföreningar i
Dalarna, Gävleborg, Värmland och Jämtlands län samt riksorganisationen Förbundet
Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF).
FSF är en demokratisk organisation med
årsmöte som beslutar om förbundets färdriktning, tar emot medlemsförslag och
utser en styrelse. Vi arbetar för att både
värna och utveckla befintliga fäbodar och
återuppta eller etablera nya i fäbodlänen.
Vi bevakar fäbodbrukets intressen, stödjer
fäbodbrukare, påverkar beslutsfattare och
myndigheter samt samverkar med andra
organisationer.
Besök gärna FSF:s hemsida www.fabod.nu
om du vill veta mer, både om förbundet,
om fäbodrörelsen och om viktiga frågor
som rör fäbodbruket.

VIKTIGA MEDLEMSKAP
Som medlem i FSF och i de regionala
fäbodföreningarna får du information i
frågor som rör fäbodbruket, du kan vara

med och påverka, delta i träffar, kurser/
konferenser m m.
Den årliga Fäbodriksdagen genomförs
på olika platser i landet i samarbete med
de regionala föreningarna och förbundet
FSF. Här bjuds på intressanta föredrag och
studiebesök – ett tillfälle att lära, mötas
och knyta nya kontakter. Vid Fäbodriksdagsförhandlingarna, ett öppet forum för
viktiga frågor på Fäbodriksdagen, kan alla
som är intresserade av fäbodar, fäbodbruk
och fäbodkultur vara med och påverka.
Genom FSF får Du en medlemstidning
och genom de regionala föreningarna får
du medlemsblad/utskick med intressant
information.
Ju fler medlemmar vi blir, desto större
styrka och möjlighet får vi att fullgöra vårt
uppdrag för fäbodbrukets bästa.

Varmt välkommen som medlem!

Medlemsavgiften i FSF är 300 kr för enskild eller förening och
500 kr för familjemedlemskap. Sätt in på bankgiro 5243-8538.
Ange namn, adress, telefon och gärna mailadress.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk FSF
www.fabod.nu info@fabod.nu
www.fabod.nu

Dalarnas Fäbodbrukarförening DFBF
dalafabod@yahoo.com

Gävleborgs Fäbodförening GFF
gfabod.blogspot.com www.xfabodar.se
Värmlands Säterbrukarförening VSBF
varmlandsbf@gmail.com
Föreningen Värmlands Säterkultur FVS
varmlandsaterkultur@gmail.com
J/H Fäbodliv & Utmarksbruk
Kontakt: ingalis.bromee@berg.se

FÄBODLIV
Jämtland / Härjedalen

