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Kommunen polisanmäler och
stänger kulturminnesmärkt fäbod –
Ombud: "Så här bär man sig inte åt
mot någon människa"
Fäboden Myhrbodarna, nordost om Valsjöbyn, riskerar att inte kunna öppna
nästa sommar. Bakgrunden är att fäboden inte kontrollerats utifrån
livsmedelslagstiftningen. Följden har blivit att kommunen nu beslutat om att
stänga fäboden.
Bygg- och miljönämnden i Krokom beslutade på det senaste sammanträdet att stänga
fäboden Myhrbodarna.
Fäboden ligger vid Vinklumpens fot och är idag Krokom kommuns enda verksamma
fäbod.

Anita Myhr har i över 50 år ägnat somrarna åt att föra kulturarvet vidare på fäboden
Myhrbodarna. Nu har Krokoms kommun stängt ner fäboden och polisanmält Anita då hon
inte registrerat verksamheten. Foto: Atle Morseth Edvinsson

Anita Myhr har i drygt 50 år spenderat somrarna på fäboden och fört kulturarvet vidare
och idag är fäboden klassad som riksintresse och kulturminnesmärkt.
Bakom stängningsbeslutet ligger en konflikt om att verksamheten inte registrerats,
vilket behövs om kommunen ska kunna göra livsmedelskontroller.
Krokoms kommun har, förutom att stänga fäboden, även polisanmält Anita Myhr för
brott mot livsmedelslagen.

Anita Myhr vill själv inte kommentera situationen utan har istället anlitat
livsmedelskonsulten Per Nilsson som sitt ombud.
Per Nilsson har själv arbetat som livsmedelsinspektör i 20 år innan han började arbeta
som konsult inom livsmedelsfrågor. Nu mera sköter han ofta kontakter mellan
företagare och miljökontor, livsmedelsverket eller kemikalieinspektionen.
Tvisten uppstod i somras då kommunens livsmedelsinspektör kontaktade Anita Myhr
och påpekade att anläggningen inte var registrerad. Frågan är däremot mer komplex än
så, menar Per Nilsson.
– Från kommunens sida ligger fokus på att Anita ska skriva på ett papper, det fokuset
har inte vi. Det är en ickefråga för vår del. Det är tråkigt att vi hamnat där vi är för vi
vill verkligen hitta en lösning, men kommunens respons har hela tiden varit att vi ska
skriva på ett papper, säger han.
Orsaken till att man inte vill registrera sig som livsmedelsanläggning är att kommunen
inte specificerat vilka krav man kommer att ställa på fäboden inför nästa säsong, vilket
påverkar vilken verksamhet Anita Myhr ska bedriva.
Det finns inför nästa säsong tre verksamhetsalternativ för fäboden där anmälningsplikt
inte är ett krav, enligt Per Nilsson.
– Det ena alternativet är att inte ha någon öppen verksamhet, alltså bara ta emot
besökare utan att erbjuda fika eller någon annan förtäring.

Fäboden Myhrbodarna, nordost om Valsjöbyn, har inte kontrollerats utifrån
livsmedelslagstiftningen och riskerar att inte kunna öppna nästa sommar. Foto: Atle Morseth
Edvinsson

– Ett annat alternativ är att ha öppet för de som vill komma dit och må bra av platsen.
De kan hjälpa till i verksamheten och tillsammans äta det gården ger, som någon slags
kursverksamhet man tar betalt för.

– Den tredje varianten är att driva verksamheten utan viss kontinuitet. Det innebär att
man kan ha öppet vid tio tillfällen, och vid varje tillfälle under tre dagar. Om hon har
öppet fredag till söndag kan alltså nästa tillfälle inte vara på måndagen. Om uppehållet
är en eller flera dagar är däremot inte reglerat, säger Per Nilsson.
För att kunna bestämma vilket alternativ som bäst passar på fäboden måste Anita
Myhr få veta vilka krav som kommunen kommer att ha på anläggningen. Blir kraven
hårda måste hon ta hänsyn till det. Vissa krav kanske inte ens går att uppfylla då de
kräver elektricitet, vilket inte finns på platsen.
Kommunen kan däremot inte ge några förhandsbesked om vilka åtgärder som behöver
vidtas. Om avvikelser uppdagas måste åtgärder tas när de uppstår. I dagsläget är det till
exempel oklart vilka kemiska och mikrobiella egenskaper vattnet på fäboden har.
– Anmälan kommer att kosta Anita Myhr över 6 000 kronor. Hon följer
livsmedelsverkets riktlinjer och vi har inga problem med att kommunen gör kontroller
avseende detta, men vattensidan är ett problem. De föreskrifterna som finns ställer
krav motsvarande vad man gör i Östersund med sitt vatten. Man tar alltså inga hänsyn
till vad det är för verksamhet. Anita vill inte betala flera tusen för ett papper för att
sedan upptäcka att hon inte kan driva någon verksamhet då kraven är för hårt ställda,
säger Per Nilsson, som tycker att kommunens agerande är hårresande.

Anita Myhr har i över 50 år ägnat somrarna åt att föra kulturarvet vidare på fäboden
Myhrbodarna. Nu har Krokoms kommun stängt ner fäboden och polisanmält Anita då hon
inte registrerat verksamheten. Foto: Atle Morseth Edvinsson

– För min del anser jag att man ska kunna sätta sig ner och diskutera saker men
kommunens tjänstemän vill inte det. När vi väl fick till stånd ett möte så talade de om
att de har polisanmält Anita. Det måste väl vara det mest perfekta sättet att förstöra ett
möte på. Så här bär man sig inte åt mot någon människa. Jag tycker de kan svälja
prestigen så vi kommer någon vart.
Kommunen å andra sidan menar att man haft en skyldighet att göra en polisanmälan
eftersom det är ett straffbelagd överträdelse av livsmedelslagen som misstänks.

– Vi anser att vi har agerat på lämpligt sätt ifråga om åtalsanmälan i detta fall, skriver
kommunen som ett förtydligande.
Någon verksamhet bedrivs inte på fäboden under vintern så Anita Myhr har några
månader på sig att fundera över hur hon lämpligast ska tackla situationen.
– Eftersom verksamheten i vilket fall ligger nere nu så vi tar en dag i sänder. Det finns
ingen anledning att rusa iväg i det här läget, säger Per Nilsson.
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