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Nävertrumpeten  

Ansvarig utgivare: Dennis Olsson 

Medlemsblad om fäbodkultur och utmarksbruk för fäbodbrukare, fäbodägare och alla andra 

_____________________________________________________ 

GFF har fått en ordförande! 
Det är med varm hand som jag, som vice ordförande en tid, nu får överlämna 
stafettpinnen till Dennis Olsson, Åbyggeby, Gävle.  
Dennis valdes till GFFs ordförande vid vårt årsmöte 26 mars i Norrala, 
Söderhamn. 
Vem är Dennis och vilka frågor brinner han för?         
Jag är uppvuxen på landet i Hedesunda. 
Redan som barn, 4 år minns jag att mitt djurintresse vaknade då vi  besökte 
min mammas sommarföräldrar i Värmland. Där fanns kor, får, grisar och 
höns. Jag trivdes och tyckte mycket om att vara där på somrarna och det har 
präglat min syn på lantbruk och djurskötsel. Eget lantbruk startade jag när 
jag var 31 år gammal, nu är jag 58 år med tre utflugna barn. Det var strax 

utanför Högbo och jag började med grisar, höns och grönsaksodling. Färden gick vidare med familjen till en 
gård norr om Gävle i Åbyggeby. Till gården hörde 80 ha skog, det mesta ungskog och hyggen. Vi skaffade 
får och några fjällkokvigor som fick gå på skogen på bete. 
Verksamheten har med tiden utvecklats både med flera fjällkor och utökade beten. Ser du fjällkor efter E 4 
mellan Hamrånge och Gävle, på östra sidan så är det mina kor! 
Förutom jordbruket med djuren så är jag engagerad inom fäbodrörelsen. Jag är med både i styrelsen för 
Förbundets Svensk Fäbodkultur och i vår regionala Fäbodförening GFF samt i den lokala LRF-avdelningen. 
Möjligheten att kunna producera bra mat på ett effektivt sätt både miljömässigt och ekonomiskt är viktigt för 
mej. Bete i skog och utmark är ett alldeles utmärkt sätt att ta tillvara bete som delvis tyvärr är en outnyttjad 
resurs idag. En framtidsfråga/vision! 
Ansvarsfördelning mellan mej och Carin är att Carin tar hand om utlovade medlemsmöten och vår blogg.  

 

Karl-Erik Envall Ny i styrelsen 2022 

Familj: Frun Marie och tre vuxna döttrar och två barnbarn. 
Vi äger världsarvsgården Bommars där vi hjälps åt att ta emot gäster och 
sköta djuren. På gården finns sommartid kor som lånas in för att beta 
tillsammans med våra allmogefår som just nu består av 8 tackor och 15 
lamm av rasen Helsingefår. Fåren betar sommartid på vår fäbodvall 
Akinvallen där de går inom rovdjursstängsel.  
Jag är ägare till tre jämthundar och har kennel Hälsingeskogens.  
Som ung jobbade jag i skogen samtidigt som jag även har hjälpt till i 

jordbruket. Senare utbildade jag mig till skogstekniker och läste därefter 
pedagogik i  Uppsala. Jag har jobbat som lärare först på skogsbruksskolan i Storuman och sedan dess varit 
verksam i Ljusdal. 
Två stora fritidsintressen hos mig är jakt och fiske. Rovfåglar, rovdjur, viltförvaltning och skogsskötsel 
intresserar mig också mycket. Jag är aktiv i flera lokala föreningar. Ungdoms- och landsbygdsfrågor ligger 
mig varmt om hjärtat. 



Monica Svedberg   Ny i styrelsen 2022 

Jag: Uppväxt på lantbruk i Störsbäcken, by två mil norr om Ljusdal. Då med ca 
15-20 fast boende. Numera  glesbygdsby med fyra fast boende. 
Min fascination för fäbodar/fäbodliv fick jag redan i barndomen då jag och min 
syster fick följa med farmor och farfar till fäboden Lövingen, som hörde till deras 
lantbruk/gård. 
Bor i Kilafors, där jag numera har endast 15 minuter till dotter med familj.  Har två 
vuxna söner., samt min kära sambo- hunden Centa, 6 år.  
Innan jag blev ”passionär” hade jag min anställning som verksamhetsutvecklare/
assistent på Studieförbundet Vuxenskolan i Bollnäs/Ovanåker. Via min yngste sons 

kontakter har jag sen några år tillbaka en fäbodstuga jag sköter om . Dit tar jag med mig barnbarn och goda 
vänner på grillkvällar, bad i sjön, och avkoppling. Bara skogen som susar. 
I mitten av maj brukar jag vårstäda stugan. Så härligt att känna doften när jag  barfota skurar med såpa och 
lägger på sommarmattorna. Björklövsruskorna på spiskåpan förstärker njutningen. 
Fäbodintresse/fäbodfrågor: 
Det som ligger mig varmt om hjärtat är : den Biologiska mångfalden på och omkring fäbodar där mular 
betar. Vilken viktig betydelse det faktiskt har i ett större sammanhang. 
Samt att fäbodlivet faktiskt skulle kunna benämnas som ” Grön rekreation”.  Förtydligande av vad vistelse på 
en fäbod skulle göra gött för människor i dagen stressade värld.  På fäboden finns så mycket för både kropp 
och själ. Tex: närheten till djuren, tillverkning av fäbodprodukter, som ost, messmör mm. Fäbodslöjd-både 
för barn och vuxna. 
Årsmötet: När jag väl hittat dit, så trevligt och varm och gemytlig stämning. Både nya ansikten och bekanta 
som jag inte alls visste skulle vara där. Knytisfikat med många sorter  var njutbart. 
Ser verkligen fram emot nästa träff/aktivitet! 

Med vänlig hälsning från Fäbodstintan som varit volontär på Svedbovallen 

Stefan Olander  
(utanför styrelsen men är representant inom flertalet sammanhang för fäbodnäringen i 
Gävleborg) 

Jag har under många år suttit med i Viltförvaltningsdelegationen på Länsstyrelsen för 
Gävleborgs Fäbodförening, mestadels som ordinarie med Birgitta Höglund som 
ersättare. 
I viltförvaltningen så ingår det de från Länsstyrelsen som jobbar med dessa frågor 
samt som ordförande sitter alltid Landshövdingen. Förutom fäbodbruket så ingår det 

representanter från de politiska partierna, LRF, jägarna, skogsbruket, fisket, 
naturvårdsintresset, det rörliga friluftslivet samt turism. Vi sammanträder fyra gånger per år, mest fysiskt, 
förutom under pandemin. Vi behandlar frågor som rör allt inom klövvilt, rovdjur, skarvar, sälar med mera 
som tas upp på mötet. 
Jag har även suttit med under många år i Rovdjursrådet De fem stora på Järvzoo. Då som representant för 
Förbundet Svensk Fäbodkultur. Där är det personen som jobbar på De fem stora som håller i trådarna. Övriga 
som ingår i rådet är kennelklubben, jägarna, LRF, samerna, WWF, naturskyddsföreningen, 
rovdjursföreningen, fåravelsföreningen samt djurparksföreningen. Vi har möten två gånger om året, oftast två 
dagar med övernattning. Intressanta föredrag, studiebesök, med mera, samt val av en styrelse inom gruppen. 
Det som krävs av den som representerar fäbodnäringen är inte bara ett brinnande intresse och engagemang 
för det levande fäbodbruket, utan även en bred kunskap om den biologiska mångfalden som är knuten till 
fäbodarna. För ingen annan organisation värnar om de hotade och rödlistade arterna som finns på och i 
anslutning till levande fäbodar med betande djur. 
Idag har vi en handfull rödlistade arter som bara finns kvar på fäbodar i vårat län, upphör hävden och 
markerna växer igen, är dessa arter borta från länet. 
Jag har även suttit i styrelsen för Biosfär Voxnadalen för FSF fram till i år, men nu har Olle Berglund den 
platsen, och jag har blivit invald som representant för Gävleborgs Botaniska Sällskap. 
Val av representanter till Viltförvaltningen från organisationerna sker i december, så då får GFF ta ställning 
till vem som ska företräda dem.  



Resultat från senaste inventeringen av fäbodar i Gävleborgs län. 
Annika Rudolfsson, fäbodbrukare vid Krype Fäbod i Söderhamn har slutfört sin inventering av fäbodar i vårt 
län. Detta är sammanfattningen: 
-Av ca 60 intervjuade fäbodbrukare 2021 framkommer att på 51 fäbodvallar i länet bedrivs bete och/eller              
slåtter.   
-På 47 vallar betas det och 12 slåttas. Ett fåtal har alltså både och. 
-2010 fanns det 10 fäbodvallar där djuren betade fritt. 2021 var siffran 5. 
-I dagsläget har 28 bruk på fäbodvallar avslutats och 11 har tillkommit.      

Att beakta; under 2021 bedrevs traditionellt fäbodbruk, med betydelsen att det mjölkas på fäboden och att 
mjölken förädlas på plats, endast på 2 fäbodvallar i länet: Krype fäbod och Idfjärdens fäbodvall, båda i 
Söderhamns kommun.  
29 fäbodbrukare kan tänka sig att utöka betet vid fäboden men gör det inte pga rovdjursförekomsten, 
stugägare i närheten (hinder för fritt bete) eller alltför tidskrävande arbete med stängsel/underhåll. 

Möte med Berit Löfgren på länsstyrelsen som bekostat inventeringen med uppföljning är på gång. 
 

Emelie Schmidt-Wikborg kåserar över sin fäbod vid  
Ytter-Lussmar och drömmer om sommaren 

Advent i fäbodland 
Nu är det verkligen advent, vi går alla i väntans tider. Men vi tänder 
inte ljus utan vi river bort dag efter dag i våra almanackor och räknar 
ner till buffringen. Tittar förväntansfullt på snölegorna som blir allt 
mindre och spanar efter spirande gröna strån bland allt brunt 
fjolårsgräs. Snart är det dags att ta ut djuren på bete! För egen del, jag 
som får hålla till godo med några få semesterveckor på fäboden, dröjer 

det ända till juli innan mina lånade bockar får komma till Ytter-Lussmar. 
Men innan dess är det meningen att mycket ska hinnas med. 
Denna sommar blir tredje sommaren på Ytter-Lussmar för mig. På vallen finns två stugor. Den som är 
bebolig lånar jag tillsvidare av ägarna och den andra stugan, som vi kallar ”Slottet”, fick jag köpa förra 
våren. Till en början blundade jag när jag gick förbi Slottet. Det var så jobbigt att se denna storståtliga 
byggnad i ett så bedrövligt skick och förfall. Ett stort hål i taket, på minst en kvadratmeter, hade givit snö och 
regn fritt spelrum i stugan under många år. En gammal trasmatta var övervuxen med grön mossa och 
innertaket mellan rummet och loftet hängde som en dåligt spänd tvättlina. Nej, det där eländet orkade man 
sannerligen inte se åt. Men så dök en nyckel upp och vi kunde ta oss in i stugan. Och även om rötan och åren 
gått hårt stugan så var den nog inte bortom räddning. Tänk om…! Tänk om jag…? Hittills hade tanken på att 
jag själv skulle äga en fäbodstuga känts för stor, för överväldigande. Men stugan borde, nej måste faktiskt 
räddas och den enda som kan göra det är nog jag! När jag ringde ägaren verkade det som att han bara gått 
och väntat på mitt samtal. Utan tvekan svarade han ja på min fråga om han ville sälja. Nu var bollen i 
rullning! 
Förra våren kom snickaren och började med det viktigaste, ett nytt tak på huset. Från början hade det varit 
spåntak, sedan hade skivor av eternit och onduline lagts ovanpå takspånet. Nu blev det ett blankt tak av 
traditionell takplåt, likadan som ligger på fähuset som fick nytt tak på 1950-talet. Under sommaren kittade 
och målade jag sedan fönster tills jag storknade. Men fönsterträet var i fantastiskt skick, med tanke på att det 
inte fanns ett spår av färg kvar. Inget ruttet någonstans, bara hårt, grått och väderbitet trä, färdigt att slipa, 
olja och måla. Under tiden som jag stod i Slottet och slet med fönstren kunde jag höra ett gnagande ljud 
utanför, det var getterna som smakade på färgen jag målat dörrfodret med! Jag får bättra på där i år. 
Arbetet med stugan fortsätter nu i vår. Dels måste nya golv och innertak på plats, sedan ska så småningom 
väggarna i stugan få någon slags beklädnad, nu är det bara rått timmer. Kanske blir det stänkmålning på 
lumppapp, eller en fin tapet, eller schablonmålning… Under tiden låter jag getterna arbeta vidare med att 
öppna upp vallen och naturen runt stugorna. För tre år sedan växte granarna tätt inpå husknutarna, nu når 
solljuset fram till väggtimret och värmer mig när jag dricker kaffe på trappen. Projektet kommer att pågå i 
många år, i framtiden hoppas jag att fjällkor gör mig sällskap på vallen. Kanske slipper jag jaga dem runt 
hela socknen på kvällen (som min kära granne på Krype får göra ibland) utan att jag har dem hägnade med 
”no fence”. Drömmar finns det gott om och tiden är min vän. Ytter-Lussmar, here I come! 



Aktiviteter sommaren 2022:  
1 juni 14-16 Fältvandring vid Nedervallens fäbod kring utökat bete tillsammans med länsstyrelsen mfl 
6 juni – Styrelsen träffar SNF i samtal kring rovdjur och fäbodens djur- går det att samexistera? 
19 juni Blomstervandring hos Stefan Olander vid Skalens gård, Ovanåker kl 14 med SNF mfl 
19 juni Sång och musik vid Gåsbäcken fäbod kl 15, Equmeniakyrkan Ockelbo mfl 
16 juli Fäbodens dag vid fäbodarna i Krype, Ytter-Lussmar och Idfjärdsvallen mellan 11-16 
28-29 juli Lieslåtter och ängsskötsel vid Åsvallens fäbod nordväst om Gnarp, med Svenska kulturlandskap 
och dess samordnare Hjalmar Croneborg 
26 augusti Heldag och kväll på Våsbo Fäbodar i Ovanåker. Tema immateriellt kulturarv. 
23-25 september Fäbodriksdag i Älvdalen, Dalarnas Fäbodbrukarförening och FSF 

Läs gärna vad som händer inom GFF på vår blogg: gfabod.blogspot.com, och på vår Facebookgrupp 
”Gävleborgs Fäbodförening”.  
Vi tar glatt emot tips från er om vad vi kan lägga ut på på våra sidor, och dessa tips skickas då till 
skjootan@gmail.com (Anna Sjölin) eller caringnsn@gmail.com (Carin Gisslén-Schönning).  
Vi saknar ännu några medlemsavgifter till FSF.  Medlemsskap i FSF inkluderar även medlemsskap i GFF 
(inklusive 4 nummer per år av förbundets egen tidning). Kostnaden är 300 kr per person, med alternativ 500 
kr per familj.  
Medlemsavgiften för SFS swishas till 123-109 2022, eller betalas in på FSF bg 5243-8538. Kom ihåg att 
ange avsändare!  
Nävertrumpeten skickas nu ut som medlemsblad via era mailadresser, och några går ut via vanlig post.  
Ni som vill ha Nävertrumpeten i pappersform i brevlådan (även om ni har denna på er mail) anmäler detta till 
caringnsn@gmail.com. Kostnaden för detta är då 100 kr/år som betalas in till GFF bg 5276-7423.  

Senaste nytt från Förbundet Svensk Fäbodkultur FSF 
Protokoll från årsstämman som hölls på Bortom Åa i Fågelsjö finns nu på hemsidan www.fabod.nu.  
Nummer två av förbundets tidning Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk kommer i början av juni, 
innehållande en extra bilaga med många av sommarens aktiviteter vid våra älskade fäbodar.  

Soliga sommarhälsningar från styrelsen!  
Dennis Olsson Åbyggeby, Carin Gisslén-Schönning Holmsveden, Sofie Fredriksson Söderhamn, Monica 
Svedberg Kilafors, och Lena Bergils Norrbo.  
Suppleanter är Sune Pettersson Ockelbo samt Killan Norell Järvsö och Karl-Erik Envall Ljusdal.  
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