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Fäbodriksdagsförhandlingar
Plats:
Edebäcks bygdegård, Hagfors
Tid:
Söndagen den 26 september 2021 mellan kl. 13.30 – 15.00
Närvarande: 17 deltagare
Art:

§ 1 Mötets öppnande
Tillförordnad ordförande i FSF Olle Berglund förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av möte presidium och justerare tillika rösträknare för Fäbodriksdagsförhandlingarna
Stämman beslutade välja Lars Mejern Larsson till ordförande, Carin Gisslén-Schönning till sekreterare
och Ingela Kåreskog samt Annika Rudolfsson till justerare.
§ 3 Rapporter från styrelsen
A) Carin Gisslén-Schönning rapporterade från ”Speakers corner” på fredag kväll där frågor som
differentiering inom fäbodersättningen per djurenheter och behovet av ett gemensamt varumärke
för fäbodens produkter exempelvis kött diskuterades. Stort gemyt med dragspel, gitarr och munspel
och god ost – och fruktbricka anordnat av kvällens värd: Hans Johnsson avslutade kvällen.
B) Ingela Kåreskog rapporterade från lördagens Workshop som tog upp fäbodens framtidsfrågor. Ska
vi synas i nya medier och kan fäbodläger för barn och unga ge grund framtida fäbodbrukare?
§ 4 Förslag från styrelsen på ”öppet brev”
Förslag till öppet brev kring exploateringsturismen diskuterades. Efter en stunds ajournering av
mötet kom något omarbetat förslag fram som deltagarna vid förhandlingarna godtog. Kommer att
skickas ut till press och radio samt läggas ut på hemsidan.
§ 5 Övriga frågor
En skrivelse angående ”behovet att utveckla förvaltningen av de gemensamma betesrättigheterna”
har inkommit. Innehåller frågeställningar som ranchdrift av större grupper av tunga betesdjur kontra
mindre besättningar vid traditionellt fäbodbruk, hur frågan om nutida betesrätt ska förstås utifrån
tradition och ”urminnes hävd” mm. Motionären Inga Lis Bromé-Sjöberg ser det angeläget att dessa
frågor tas upp på departementsnivå i samband med kommande svenska förhandlingar om
fördelningen av EU medel inom CAP/Sverige. Frågan hänskjuts till styrelsen.
§ 6 Nästa 2022 Fäbodriksdag
Ett förändrat förslag från styrelsen om att lägga 2022 års Fäbodriksdag till Dalarna ställs mot förra
årets beslut om Västernorrland. Votering begärdes. Stämman beslutade med 11 röster för Dalarna, 3
för Västernorrland och 3 nedlagda.
§ 7 Mötets avslutning
Ordförande tackade för stort intresse och engagemang samt förklarade stämman avslutad.
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