Protokoll fört vid Fäbodriksdagsförhandlingar 15- sept. 2019
på CFL i Söderhamn. 19 deltagare enligt lista.
1. Mötet öppnas av Carin Gisslén-Schönning
2. Olle Berglund väljs till ordförande
3. Carin Gisslén-Schönning väljs till sekreterare och Birgitta Höglund till justerare
4. Ett förslag till dagordning upprättas och godkändes
5. En fråga har kommit in till dagen Fäbodriksdagsförhandlingar från
Värmlands säterkultur (VSF). Bifogas.
Det gäller att påverka Jordbruksverket (SJV) så att Fäbodersättningarna ska kunna sökas
årsvis och inte som nu på en tid av fem år. En komplettering inkommer även: låt de
fäbodbrukare som redan har ett avtal, kunna förlänga det ett år i taget, beroende på hur
krafter och ork räcker.
Beslut: frågan skickas vidare till Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruks styrelse
(FSF) och där till Dennis Olsson, som har kontakterna med SJV.
Och genom FSFs ordförande skicka frågeställningen till den politiska referensgrupp som
FSF har.
Vi samtalar kring en fråga om Fäbodbyggnader, nya och nedfallna i behov av uppbyggnad.
Frågan om Fäbodersättning till nybyggnader med betande djur på gamla fäbodmarker.
En angelägen fråga för berörd LSt och senare SJV.
En definition finns på SJV hemsida: ”vad är en fäbod” och där finns de krav för att
Fäbodersättning ska kunna utgå.
Det finns ett nyvaknat intresse bland annat genom pågående Fäbodkurs vid CFL i Söderhamn
och i andra sammanhang. Någon påpekade att det borde gå att bygga
nya fäbodar, egentligen för vem som helst. Men vad krävs för att då få tillgång till Fäbodstöd.
Hur kan unga engagerade Fäbodintresserade få chans till att bli fäbodbrukare?
Den kartläggning som gjorts i Ovanåker och Ljusdal visar på svagt intresse att hyra ut eller
avyttra. Kan staten genom sina markinnehav upplåta mark för nybyggnation av fäbod?
Hur kan gamla fäbodområden skyddas från alltför närgångna nybyggnationer,
typ fritidshus och fast boende? Eva Lidberg från Färila vill skapa opinion i frågan.
Någon tipsar om att lokala Områdsbestämmelser kan hjälpa till att skydda gamla
fäbodmiljöer.
Beslut: det finns flera frågor för oss alla att hålla levande och samverka kring för fortsatt
fäboddrift i framtiden.
Vi samtalar om att det saknas Fäbodinventeringar över hela landet. De som finns i
statistiken är de ca 200 fäbodbrukare som har Fäbodersättning.
Många fäbodar sköts, brukas och underhålls utan att kriterierna för Fäbodersättning uppfylls.
De bör synliggöras.

Förslag från Olle Larsson: En värdering av de aktuella utmarksbetena, likande den som gjorts
i Norge via Yngve Rekdal borde göras.
Riksdag och regering bör ta ansvar för den frågan nu i med tanke på förra årets betesbrist.
Beslut: att FSF tar frågan vidare och ställer krav uppåt
Ny frågeställning: Om varningsskyltar på vägarna ”betande djur”.
Har djurhållaren rätt att sätta upp skyltar enligt Trafikverket?
Och vem blir ersättningsskyldig om skada sker? Enligt uppgift meddelar djurägaren att man
vill ha en skylt med "lösgående djur" och vart, så sätter de upp sina egna skyltar .
Beslut: FSF får i uppdrag att undersöka frågan vidare och stämma av med Trafikverket.
Frågan om mulbetesrätten diskuteras. Information om att FSF har frågan uppe på sitt bord.
Önskemål: det borde gå att få till en enkel skrift om hävden Mulebetesrätt.
Frågan hänskjuts till FSF styrelse
Frågan om FSFs Tidning och framtidsutsikter
Olle föredrar om möjligheten till Tidningsprenumeration. Vill deltagarna vara med och stödja
en framtida utgivning och har de förslag på möjliga stödjande, närliggande föreningar och
annonsörer? Grupparbete följer och förslag delas. Bifogas.
Information om kommande Fäbodriksdag 2020 i Jämtland.
En arbetsgrupp finns med John Arne Thyselius från FSF.
Förslag kommer om att lägg f-riksdagsförhandlingarna på dag 1. Medskickas.
Carin informerar om kommande Fäbodträff på Högbobruk som Eldrimner bjuder in till
16 oktober i samband med Saerimnermässan. Kostandsfritt för fäbodbrukare och
intresserade.
Erik Forsling informerar om Virtuell stängsling i Sverige.
En FB grupp finns för intresserade att söka medlemskap i.
Mötets avslutas av Olle Berglund.
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Nu fortsätter dagen med studiebesök hos småbrukaren Anders Persson och på Krype Fäbod
hos Annika Rudolfsson.

