Verksamhets PLAN
för år 2022
Fäbodrörelsen och vårt förbund växer, blir starkare men antalet
fäbodar med traditionell verksamhet där mjölk från kor och getter
som ger livsmedel i form av smör, ost och messmör minskar. En
minsking som i huvudsak beror på en dålig lönsamhet och
svårigheter med att nya brukare vill och kan ta över fäboddriften. I
den problematiken ligger förbundets uppgift. Att påverka och skapa
förståelse och engagemang, opinionsbildning och vara fäbodbrukets
och fäbodrörelsens röst i samhället.

…………………………………………………………………………………………….
”Fäbodens värden – ett kulturarv för världen”är förbundets projektnamn

Vi börjar med att inbjuda till:

Lunchseminarium i Riksdagshuset
Förbundet genomför en cirka 40 minuters föredragning i riksdagsmatsalen.
Arrangemanget går av stapeln den 7 april 11.30-13.00.

Konferens för forskare och myndigheter
Fredag den 26 augusti arrangemang vid Våsbo fäbodar genomför FSF en konferens i
fäbodmiljön för forskare, myndigheter m.fl. den. Budskapet är bl. a vilken forskning
och vilka hänsyn som behöver tas för att fäbodbruket ska leva även i framtiden och
inte utvecklas till enbart museal framtid.

Familjearrangemang med avslutande vallmusik
För att förankra och sprida kunskap, engagemang och stöd för kring fäbodbrukets
förutsättningar och de förväntningar vi har för att bli upptagna på Unescos lista över
imaterella kulturarv arrangerar förbundet i samarbete med de regionala
föreningarna och de lokala brukarna 5 event under sommaren och tidig höst se
nästa sida:
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Fäbodens värden – ett
kluturarv för världen

för vägen mot att bli upptagen på Unescos lista över immaterellt kulturarv.
Förbundet har Kulturdepartementets uppdrag att arbeta fram en ansökan
tillsammans med Norsk Seterkultur som blir så bra att fäbodbruket blir godkänt av
Unesco. Det gör vi genom ett brett arbete med en omfattande verksamhet som
vår arbetsgrupp ansvarar för. Förbundet har sökt medel och gör det till flera
instanser till projektet. Vi kommer också att försöka ha Crowdfunding i de
arrangemang vi genomför.

3 juli Nysjön
Där bokade folkmusiker är Karin Kolterud, Bernt Lindström, Melker Brodin, Karin E
Back och Jennie Tideman-Österberg

30 juli Klövsjö
Där bokade folkmusiker är Torkel Johansson, Agneta Stolpe, Anna Aronson, Sofia
Sandén och Jennie Tideman-Österberg
26 augusti Våsbo
Där bokade folkmusiker är Agneta Stolpe, Bernt Lindström, Bengt Jonsson, Johanna
Bölja och Jennie Tideman-Österberg. Arrangemanget är för allmänheten och
förlänger dagen med forskning som arrangeras under första delen av dagen.
25 september Brindberg
Där väljer vi att lägga arrangemanget som ett innehåll i fäbodriksdagen. Följande
bokade folkmusiker att vara med: Lena Willemark, Kerstin Sonnbäck, Anna Aronson,
Bernt Lindström och Jennie Tideman-Österberg

Fäbodens värden – ett
kluturarv för världen

23 juli Ransbysätern
Där bokade folkmusiker är Anna Aronson, Ann-Sofi Nilsson, Maria Röjås, Perjos Lars
Halvarsson och Jennie Tideman-Österberg

Regionala konferener
Under senhösten när fäbodarna är stängda kommer vi att arrangera regionala
konferenser för lokala myndigheter, tjänstemän och beslutfattare. Syftet är att få till
stånd lokala processer för att säkerställa det kommande immateriella kulturarvet. Vi
vill förmedla diskutera och skapa kunskap om de möjliga vägar som vi ser finns för att
försöka säkerställa ett levande kulturarv för framtiden.

Gemensamma aktiviteter tillsamman med Norsk Seterkultur
Tillsammans med Norsk Seterkultur genomför vi möten och konferenser och har även
ett sk projekt Erasmus projekt. Norge är projektägare men ett flertal möten,
aktiviteter och bl a filmproduktioner inom ramen för vårt huvudprojekt har sin
finansiering i projektet.

redskap för medlemsvård för att sprida kunskap och engagemang inom fäbodrörelsen.
Under innevarande verksamhetsår planerar vi att ge ut den under fyra tillfällen.
Sommarnumret planeras få extra sidor med utrymme för de regionala fäbodföreningarnas
och Norsk Seterkulturs verksamheter. En mera omfattande tidning är beroende av att vi
kan hitta extern finansiering. Vi strävar även till att höja kvaliteten på tidningen så att den
kvalar in som kulturtidskrift förhoppningsvis redan 2023. Utgivningsplanen för året är:
Nr 1 Utgivning vecka 14 (måndag 4 april) Manusstopp måndag 8 mars
Nr 2 Utgivning vecka 23 ( måndag 7 juni) Manusstopp måndag 9 maj
Nr 3 Utgivning vecka 34 (måndag 22 augusti) Manusstopp måndag 8 augusti
Nr 4 Utgivning vecka 50 (måndag 12 december) Manusstopp måndag 14 november

Tidningen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tidningen Svensk fäbodkltur och utmarksbruk är förbundets viktigaste

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Förbundet fortsätter med att skapa opinion bl a med att länsvis träffa riksdagsledamöter och beslutfattare i respektive län Till sommaren planerar vi att bjuda in
Jämtlands riksdagsledamöter, regionala och lokala beslutsfattare. Mötet kommer
att gå av stapeln hos Ann Eriksson på Östnorbuan den 12 augusti. Mötet genomför
förbundet tillsammans med Jämtland-Härjedalens fäbodförening (JHFF)

Opinion

Träff med riksdagsledamöter. Augusti månad

Hemsida www.fabod.nu och sociala medier
Hemsidan uppdateras regelbundet. Ett arbete med att modernisera hemsidan har
påbörjats. Förbundets FB sida Förbundet Svensk fäbokultur och Instagram ska få
fler följare. Vi upplever att vi får flera medlemmar via sociala medier.

Fäbodriksdags weekend 23-25- september
Tillsammans med Dalarnas fäbodbrukarföreing DFBF kommer FSF att genomföra
fäbodriksdag med fäbodriksdagsförhandlingar i Älvdalen. Vi försöker också använda
våra arrangemang exempelvis fäbodriksdagen m.fl. för att göra uttalanden och
öppnabrev som visar på fäbodbrukets villkor.

Möten
Verksamhet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Årstämma Kommer att genomföras den 23 april vid Världsarvsgården Bortom Åa,
Fågelsjö mellan kl 10-16. Mötet genomförs tillsammans med Gävleborgs
fäbodförening (GFF). På eftermiddagen kommer vi att ha politkersamtal från kl 14.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Under 2022 har förbundet återupptagit kontakterna med Studieförbundet
Vuxenskolan. Under våren kommer det att utkristaliera sig på vilket sätt de kan
medverka till att bidra till förbundets verksamhet.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Förbundet har en ”bordlagd” aktivitet sen 2019. Det är att arrangera studiedagar,
besök eventuellt en resa för att lyfta frågan om bete på skogen. Här vill vi arbeta
mer tillsammans med de regionala föreningarna och lyfta in frågan i de regionala
skogsprogrammen. Fokusområdet Mångbruk i skogen är en given utgångspunkt.
Vi vill uppmana de regionala föreningarna att följa den revidering i miljömålsarbetet
med nya åtgärdsprogram som sker på länsstyrelsenivå. Fäbodbruket har genom
tiderna verkat med minst fem av de sexton nationella miljömålen i sikte: Ett rikt
odlingslandskap, ett rikt växt och djurliv, levande skogar, storslagen fjällmiljö och
god bebyggd miljö. Vi behöver synliggöra det.
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Nya
utmaningar

Nya projekt och utvecklingsfrågor

Nya
utmaningar

Fortsatt arbete i varumärkesfrågan

Vi vill fortsätta att verka för att vi återfår rätten att använda ordet Fäbod på de
traditionella produkter som vi tillverkar på våra fäbodar. Vi kommer att arbeta på
flera nivåer med opinionsbildning lokalt, på myndighetsnivå och på riksdagsnivå.Vi
vill fortsätta arbeta tillsammans med LRF utifrån de kontakter som upparbetats i
samband med diskussioner om varumärket "Fäbod" i i samband med försäljningen
av varumärket vid Melkers charks konkurs.
Vi ska agera tillsammans i arbetet kring de regionala Livsmedelsstrategierna.
Gävleborgs Fäbodförening (GFF) har påbörjat ett arbete med koppling till
kvalitetskött och fäbodens djur.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Vi arbetar aktivt för att anpassa organisationen och kommer under 2022 att
förändra planeringsprocessen där vi bl a gör gemensamma möten med våra
regionala föreningar inför verksamhetsplanering mm

Styrelse, arbetsgrupper och ansvarsfördelningar

Organisation

Organisation

Styrelsen kommer att tillsätta arbetsgrupper och ansvar i liknade omfattning som
under 2022. Styrlelsen har som mål att träffas flera gånger rent fysiskt.
Planerade grupper är: Beredningsgrupp, Redaktionskommitté, Näringslivsgruppen
Immateriellt kulturarv, och Hemsidan. Planerade ansvarsfördelningar är: Frågor
kring mulbetesrätten, Nationella rovdjursrådet Internationella frågor, European
Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP), och Svenska
brukarnätverket för traditionell ekologisk kunskap
.……………………………………………………………………………………………………………………………….……….….…………….
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