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Fäbodbrukarnas synpunkter till reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken
Förbundet Svensk Fäbodkultur vill fästa uppmärksamheten på den utsatta kulturminoritet som
bedriver fäbodbruk. Jämfört med historiska förhållanden finns ett försvinnande litet antal
kvarvarande aktiva fäbodbrukare vilket innebär att viktiga natur- och kulturvärden förskingras
i brist på handens arbete och betesdjur i stora delar av traditionella bruknings- och
betesområden i landets skogs- och fjällområden.
FSF vill också hänvisa till det som stadgas i konventionen om biologisk mångfald (CBD) om
lokala samhällen och traditionell kunskap (artikel 8j) som bland annat stödjer särskild hänsyn
till bevarande och utveckling av fäbodbrukande.
Viktigt att beakta kulturarv och levande och öppna bygder. Inte sällan är fäbodföretagen de
sista kvarvarande djurföretagen i utpräglad glesbygd, och de har därmed en nyckelfunktion i
många bygder.
Miljö- och klimatriktig produktion generellt utan behov av antibiotika i produktionen.
Fäbodbruket baserat på utmarksbete utgör en kvalitativ resurs för produktion av animalier på
det rena och sunda utmarksbetet.
Behov och möjlighet att skapa fler arbetstillfällen i fäbodbruket. Angeläget att
uppmärksamma behoven av tillräcklig lönsamhet även i fäbodbruket. Det är viktigt att också
ta erforderlig hänsyn till de i vårt land relativt höga arbetsomkostnaderna vilket särskilt
belastar arbetsintensiv verksamhet.
Det låga antalet kvarvarande fäbodbrukare innebär ett behov av revitalisering av brukarkåren
och den traditionella fäbodkulturen. Vi kan se ett särskilt behov av stöd för unga fäbodbrukare
samt särskilda insatser för generationsväxling och kunskapsöverföring, kanske genom ett
lärlingssystem.
Nödvändigt att beakta rovdjursproblematiken som kan innebära stor belastning för enskilda
företag. Det brister i stöd och problemhantering från rovdjursförvaltningen. Fäbodbruket
behöver prioriteras upp för bättre balans mellan olika intressen. Det behöver vidare införas
full kostnadstäckning för skada förorsakad av rovdjur.
Behov av förenkling av administrationen av jordbruks- och miljöstöden. FSF skulle välkomna
om det kan gå att sanera den komplexitet som idag råder i jordbruksbyråkratin.
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