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Tidningar och nyhetsförmedlare inom fäbodbältet (Värmland, Dalarna,
Jämtland/Härjedalen, Hälsingland/Gästrikland, Medelpad/Ångermanland)

Många anmälda till Fäbodriksdag i Klövsjö i en
”utrotningshotad” näring.
Under helgen den 26-27 september genomför Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
tillsammans med den nybildade regionala fäbodföreningen: Jämtland Härjedalens fäbodförening.
−

Det är fantastiskt roligt att vi nu närmar oss 50 anmälda deltagare till arrangemanget i en
näring som funnits i århundranden och som länge fört en tynande tillvaro säger Kenneth
Johansson, förbundets ordförande.

Förbundet samlar nu 150 medlemmar, mer än en tredubbling från 2019, och attraherar hela tiden
flera att bli medlemmar.
−

Vi kommer att fatta beslut om stadgeändringar där vi från och med årsskiftet samlar och
knyter till oss även de regionala fäbodbrukarföreningarna och öppnar upp för medlemskap
bland lokala fäbodlag och likande. Idag kan, även om man inte är fäbodbrukare, alla som
sympatiserar och gillar fäbod och utmarksbruk bli medlem. berättar Kenneth.

Under fäbodriksdagen kommer aktuella frågor tas upp och workhops att genomföras. Tre frågor som
också kommer att lyftas upp till debatt är rovdjursfrågan, knöligheterna med att vara fäbodbrukare och
falla inom ramen för livsmedelsregler som skapats för en industri – långt ifrån fäbodbrukets
förutsättningar. Men en fråga som också är koppat till fäbodarnas förutsättningar historiskt –
mulbetesrätten.
Utöver dessa frågor så har tio motioner från medlemmar kommit in och som ska tas upp på
förhandlingarna.
−

Det kommer att bli spännande och intressanta diskussioner i Klövsjö säger Kenneth och
tillägger att där hölls också den första Fäbodriksdagen 1982 och har därefter mer eller mindre
årligen genomförts.

Kenneth Johansson finns på plats i Krokom på fredagen den 25/9. Han är inbjuden av
representanter från Krokoms kommun för att följa upp arbetet med Myhrbodarna där Anita Myhr blev
utsatt för myndigheternas malande kvarnhjul. Problemen är för närvarande lösta.
Kenneth finns också tillgänglig på telefon och e-post för en eventuell intervju eller en kontakt inför eller
under fäbodriksdagen. Kontaktuppgifter: j.p.k.johansson@gmail.com, mobil 072-5608773
Vi översänder även nummer tre av förbundets medlemstidning. Här finns mycket information om
förbundets verksamhet samt program för Fäbodriksdagen i Klövsjö.

