Förbundet Svensk fäbodkultur
och utmarksbruk (FSF)

Verksamhets PLAN
för år 2021

Styrelsen avser att under året intensifiera påbörjade arbeten om mulbetesrätten,
rovdjurs- och livsmedelsfrågor, äganderätt, immateriella kulturarvet mm Styrelsen
kommer att vårda och följa upp den nya organisationen för en mer samlad
fäbodrörelse i landet och aktivt fortsätta rekryteringen av nya medlemmar.

Inledning

Intresset för fäbod- och utmarksbruksfrågor växer. Hur vi kan ta till vara det ökande
intresset behöver vi hitta vägar för. Vi behöver fortsätta arbetet med att vara alerta
på att svara upp för fäbod- och utmarksbrukets frågor bland myndigheter och våra
beslutsfattare. Här kan allt ifrån svar och deltagande vid konferensrer mm till ett
kommande arbete med imaterlllet kulurarv på lokal/regional nivå bli vägar för att få
en bredare kunskap och engagemang för våra frågor. Att fortsätta hävda fäbodens
överlängsenhet när det gäller att stå upp för hållbar utveckling är ett bra sätt att
värna hävd och sedvanor samt brukarkultur in i framtiden.

Det är inte lätt att se in i framtiden när världen är upp och ner i denna Corona
epedemi. Styrelsen väljer därför att redovisa de planer som finns. De första
tankarna kring verksamheten var att försöka fokucera verksamhet och aktivitet till
Västernorrland. Den fortsatta Corona epediemin har gjort att att huvudplanen är att
focuseringen i år blir Värmland. Vi tror att det hade behövts flera fysisika möten för
att få framgång utvecklingsarbete i Västernorrland.

……………………………………………………………………………………...…….…….….
Träff för riksdagsledamöter. Augusti månad

Fäbodriksdag 25-26- september
Helgen den 25-26 september är planen att årets färbodriksdag ska genomföras. För
att focusera och samtidigt locka lokala politiker riksdagsledamöter även till detta
arrangemang så planeras arrangemanget att gå av stapeln i Värmland. Ämnen som
planeras tas upp är vad betyder en riksintressestatus och hur kan fäbodområden få
ett ett skydd via riksintressestatus. En annat planerad innehåll är tt ta upp frågan
kring Imateriellt kulturarv vilka delvis tangerar varandra. Här är viktigt att redan från
1

Verksamhet

FSF planerar att tillsammans med Föreningen Värmlands Säterkultur FVS genomföra
en träff för riksdagsledamöter från Värmland och regionala och lokala politiker i
ledande ställning. Vi tror på en dialog för våra frågor och att göra det tillsammans
med både det nationella, regionala och lokala planet hoppas vi leder till framgång r
vi ger fram-gång. Tanken är att genomföra en träff per år i våra fäbodtäta län.

början få in brukadet nu och i framtiden för att inte utveckla stödformer i första
hand ur museiellt perspektiv.

Extra stämma 25 26 september

Projektet ”När förr blir nu”
Sommarens kurser, i samarbete med Eldrimner, blir på tre olika fäbodar, KarlTövåsen i Dalarna 11-13 juni, Svedjebuan i Jämtland 5-7 juli och Kårebolssätern i
Värmland 12-14 juli. Uppföljningskurs till hösten med avsmakning bl.a. Vid frågor
kontakta ingela.kareskog@fabod.nu eller Ingela Kåreskog tel 070-57 00 758. Mer
info kommer på fabod.nu och anmälan kommer att ske via Eldrimners hemsida.

Nästa ordinarie årssstämma 2022
Målet är att genomföra den i Västernorrland. Att vi likt fäbodriksdagen gör
arrangemanget under två dagar. Där stämman utgör huvudsaklig verksamhet under
en av dagarna, troligvis söndagen.

Svensk fäbodkultur och utmarksbruk
Första numret av tidningen kom ut 2018 och fungerade delvis som en
dokumentation av den fäbodriksdag som hölls vid Våsbo Fäbodar i Voxnadalen som
förbundet, då med namnet ”Föreningen Sveriges fäbodbrukarförening” tillsammans
med Biosfärområde Voxnadalen som då var kvar i fasen som kandidat. Sen har det
kommit några nummer och problemet har varit att hitta och samla medel till
utgivning. Förra året var första gången som vi kom ut med 4 nummer. Planen är att
även under detta år komma ut med fyra nummer. Tidningen är en grundbult till att
vi samlar fler och fler medlemmar och har en hög prioritet ur styrelsens synvinkel.
Målet är att den ska fortsätta hålla samma kvalitet som nu och ha ett brett innehåll
utifrån Förbundets mål, syften och stadgar. ). I varje tidning kommer att finnas
reportage och kopplingar till den biologiska mångfalden, klimatfrågan, miljö och
brukarformer som faller väl in i måluppfyllelsen och då det ekonomiska stödet
kommer från Naturvårdsverket.

Grov utgivningsplan för 2021 är
Nr 1 Utgivning 5 april v 14
Nr 2 Utgivning 7 juni v 23
Nr 3 Utgivning 30 auustig v 35
Nr 4 Utgivning 13 december v 50
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På grund av Coronan kommer förbundet att utlysa en extra årsstämma för att lyfta
de frågor som bl a bordlades 2020 så som en del motioner och frågan kring
mulbetesrätt.

Hemsidan, www.fabod.nu
Hemsidan uppdateras regelbundet. Styrelsen har diskuterat sidan, funktion och
syfte. En önskan finns om en utveckling av hemsidan men idag är inget bestämt.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Under 2020 påbörjades samarhete med Studieförbundet Vuxenskolan. Förbundet
kommer att jobba för att det utvecklas. En planerad folkmusikturne fick vi lov att
ställa in på grund av Corvid 19. Förhoppningsvis kan vi hitta vägar för att eventuellt
genomföra något i den vägen under exempelvis sensommaren 2021.

Nya projekt och utvecklingsfrågor
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 öppnar sig
kanske nya möjligheter att arbeta tillsammans med LRF utifrån de kontakter som
upparbetats i samband med diskussioner om varumärket "Fäbod".
No Fens kan vara en aktuell fråga att ta upp. Målet är att nå köttproducenter som
kan se möjligheter med skogsbete.

Ett brett arbete med Imateriellt kulturarv
Om projektmedel hittas kommer ett brett och omfattande arbete att påbörjas och
pågå under minst en femårs period framåt. Syftet är att fånga upp och modernisera
insikter och åsikter, regler och historia i ett samanhang som.

………………………………………………………….…………………………..….……….….
Styrelsen kommer att tillsätta arbetsgrupper och ansvar i liknade omfattning som
under 2020. Styrlelsen har som mål att träffas flera gånger rent fysiskt. Under 2020
nådde förbundet stor framgång media. Målet är att vi med nya uttalanden och
utåtriktade åsiktsförklaringar kan fortsätta på den inslagna linjen.
Givna grupper som fortsätter är: Redaktiontionskommitten, gruppen för
Mulbetesfrågan, Näringslivsgruppen och beredningsgruppen.
Rovdjursfrågan engagerar många medlemmar i FSF. Kravet på att minska det
samlade rovdjurstrycket och den höga koncentrationen av vargar i fäbodtäta län
måste kraftigt minskas Dessa frågor diskuteras bland annat i FSF:s
viltförvaltningsgrupp och i nationella rovdjursrådet. Styrelsen avser att fortsätta
bevaka frågan och fortsätta det opinionsbildande arbetet.

3

Organisation

Styrelse, arbetsgrupper och ansvarsfördelningar

