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

Nu tar vi upp kampen tillsammans med Norge och påbörjar resan
till att bli immateriellt kulturarv på Unescos världsarvslista.
Sent på onsdagskvällen 2021-04-14 lämnade Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) in ett
förslag till Institutet för språk och folkminnen (ISOF) gällande en nominering av nordiskt fäbodbruk till
UNESCO’s lista över representativa immateriella kulturarv. ISOF har sedan juni 2019, genom den svenska
regeringen, uppdraget att handlägga Sveriges nomineringar till UNESCO. Då ett av ISOF:s
prioriteringsområden är nationsöverskridande kulturarvsprojekt, gäller förslaget ett samarbete med Norsk
Seterkultur. Vi visar med vår anmälan att vi verkligen har ett underifrånperspektiv i detta arbete då förslaget
kommer ifrån fäbodbrukarna själva, organiserade i FSF.
”Tar inte ISOF den här möjligheten när vi från två länder nominerar en sedvanekultur tillsammans då blir jag
verkligt förvånad”, säger Kenneth Johansson, tidigare riksdagsledamot och landshövding i Värmland och sen
snart två år tillbaka ordförande för FSF.
För fäbodrörelsen i Sverige är inte det här en ny fråga. Vi har jobbat med den till och från sen 2006. Men det
är först nu som regeringen öppnat upp för nya anmälningar och då vill vi naturligtvis vara med och helst vara
etta på banan.
Liksom småbrukare och fäbodbrukare har förbundet små resurser. När vi vänder oss till olika myndigheter så
vill ingen ta ett samlat ansvar för fäbodfrågor och kontakter med oss som intresseorganisation. Och den
ekonomiska satsningen till oss är alltför liten. Därför är det viktigt att fäbodväsendet får en rejäl statushöjning,
vilket en utnämning kommer att innebära.
”Vi vill ta vara på tiden och processen till att sätta fäbodbruket på kartan i ett modernt sammanhang”, säger
Kenneth och fortsätter: ”Vi ska utnyttja tiden till att höja kunskapen bland våra politiker, tjänstemän i
kommuner, regioner och länsstyrelser för att säkerställa fäbodbruket även i framtiden. Det är en spännande
och viktig resa vi nu tänker starta”.
Förbundet diskuterar att genomföra en crowdfunding bland myndigheter, kommuner, regioner, föreningar
och privatpersoner.
”Med våra erfarenheter från kontakter med myndigheter och andra så tror vi inte vi kan få de resurser som
behövs för att starta detta processarbete från bara en instans. Nu får var och en ta ställning själva och då
hoppas vi på en rejäl finansiering”, säger Kenneth.
Förbundet har inskrivet i sina stadgar att ”verka för att hävda och utveckla fäbodkulturens och
fäbodbrukarnas roller och möjligheter med utgångspunkt i konventionen om biologisk mångfald, CBD (*).
(*) Av särskilt intresse är artiklarna 8j och 10c, vilka handlar om att respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos lokala samhällen (av brukarkulturer) med traditionella livssätt och
kunskaper av betydelse förförvaltningen av biologisk mångfald”.
Kenneth Johansson finns tillgänglig på telefon och e-post för eventuell intervju.
Kontaktuppgifter: j.p.k.johansson@gmail.com Telefon 072-5608773
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Medarbetare i arbetsgruppen som utformat förslaget: Olle Berglund (vice ordf. FSF), Ingela Kåreskog,
(styrelseledamot FSF), Håkan Tunón (Centrum för Biologisk Mångfald SLU), Jennie Tiderman-Österberg
(musikantikvarie Dalarnas museum, doktorand musikvetenskap, kulerska), Jessica Persson
(fäbodintresserad privatperson), Maria Björkroth (antikvarie, førstekonservator Setesdalsmuseet).
Se mer om FSF (Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk): www.fabod.nu
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