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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad innehav och drift av fäbodbruk innebär för fäbod-

brukare och på vilket sätt fäbodbrukets kulturarv är meningsskapande och betydelsefullt för 

fäbodbrukarna. I uppsatsen har det ställts ett antar frågor för att bättre kunna undersöka syftet. 

Dessa frågor är länkade till ett praktiskt, ett ekonomiskt, ett kulturbevarande och ett förhåll-

ningssättslänkat tema inom fäbodbruket. Till grund för uppsatsen ligger fallstudier från 1998 

och 2006. Uppsatsen är avgränsad till att handla om det nutida fäbodbruket i Rättviks kom-

mun. 

 Resultatet av undersökningen är att innehav och drift av fäbodbruk framför allt innebär per-

sonlig glädje men också arbete och svårigheter för fäbodbrukarna. Fäbodbrukets historiebruk 

är meningsskapande och betydelsefullt för fäbodbrukarna eftersom de delar av historiekultu-

ren som fäbodbrukarna reproducerar i det nutida fäbodbruket skapar en kontext till nutiden 

och en länk till historien.  

 

Nyckelord: fäbodbruk, fäbodbrukare, historiebruk, nutid. 
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Inledning 
Jag har länge fascinerats av vad som bevaras inför framtiden och vilka ansträngningar som 

görs för att bevara. Museum inrättas och arkeologiska utgrävningar startas för att visa histo-

rien, hur verkligheten såg ut för hundra, två hundra, ett tusen år sedan. Jag tror att allt detta 

görs för att skapa en länk mellan då och nu, mellan oss och dem. För att visa var människan 

kommer ifrån, hur utvecklingen ser ut och kanske ge en idé om vad verkligheten kommer att 

utgöras av i framtiden. 

Men när det gäller landskap, skogar och marker samt djur- och växtliv är inte bevarandet 

lika enkelt som att sätta arkeologiska fynd bakom en glasruta på ett museum. För det första är 

inte förklaringen till hur den aktuella platsen utvecklats till att se ut som den gör särskilt rak 

och enkel. Det är ofta så att flera perioder av utveckling har bidragit och det går inte att peka 

ut en och säga att just den var viktigast. Det är heller inte helt lätt att besluta om en plats beva-

rande eftersom det alltid finns många variabler att ta hänsyn till. Borde området hägnas in, ska 

det bli ett naturreservat, ska det används till något särskilt, vad det är inom området som är 

viktigast att bevara osv. 

Det som intresserar mig mest inom bevarandet av fäbodkulturen är att fäbodbruket är så 

komplext. Fäbodarna utgörs av flera, lika viktiga, delar. Det är byggnaderna på fäboden, den 

biologiska mångfald som växt fram genom obruten användning och de kulturella värden som 

ofta muntligt förs vidare från generation till generation. Det är även de svenska lantraser som 

är speciellt anpassade för fäbodbruket och inte minst det värde de löst gående djuren repre-

senterar. Det som fick mig att välja fäbodbruket som utgångspunkt för min undersökning var 

att jag inte hittade någon direkt forskning angående fäbodbrukets nutida situation. Det fanns 

några artiklar som fokuserade på vikten av fäbodbrukets bevarande men inget som visade 

fäbodbrukarnas egna åsikter och satte fäbodbruket i ett helhetsperspektiv. Jag anser att fäbod-

bruket ofta diskuteras i delar; rovdjursutbredningen, den biologiska mångfalden som bör be-

varas, den ökade turismnäringen och vad den innebär för de län och kommuner som har fä-

bodbrukare och kanske, möjligtvis ibland, diskuteras fäbodbruket ifrån ett jordbruksperspek-

tiv.  

 Min ambition är att genom min undersökning visa det nutida fäbodbruket i ett större, mer 

omfattande perspektiv samt att påvisa hur de olika delarna hänger samman. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad innehav och drift av fäbodbruk innebär för 

fäbodbrukare och på vilket sätt fäbodbrukets historiebruk är meningsskapande och betydelse-

fullt för fäbodbrukarna. 

Mina frågeställningar är: 

 

• Med vilka brukningsmetoder och med vilken driftsinriktning bedrivs fäbodbruk? 

• Vilka ekonomiska förutsättningar har fäbodbruket? 

• Vilka personliga anledningar har fäbodbrukarna till att bedriva fäbodbruk? 

• Har fäbodbrukarna ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt till de historiska och 

kulturbevarande aspekterna av sitt fäbodbruk? 

 

Jag har valt att bryta ner ämnet i olika teman för att skapa uppsatsens struktur och ramar. De 

teman inom fäbodbruket som visat sig relevanta för undersökningen är praktik, ekonomi, 

kulturbevarande och förhållningssätt (och då avses fäbodbrukarnas förhållningssätt gentemot 

fäbodbruket). Dessa teman kommer att användas konsekvent genom hela uppsatsen och har 

även påverkat rubriksättningen. De teman som använts är alltså:  

 

• Praktiska aspekter var det gäller den nutida formen av fäbodbruk. 

• Fäbodbrukarnas ekonomiska situation och information gällande den ersättning som är 

tillgänglig för fäbodbrukarna i och med bevarandet av fäbodmarkernas biologiska 

mångfald. 

• Den kulturbevarande delen av fäbodbruket; begreppsdiskussion och fäbodbrukarnas 

inställning till och genomförande av kulturbevarande. 

• Förhållningssätt; fäbodbrukarnas föreställningar angående sitt fäbodbruk och sina 

moraliska åtaganden. 

 

Material, metod och avgränsningar 

Huvuddelen av det empiriska material som ligger till grund för den här undersökningen kom-

mer från resultaten av fallstudier. Den första genomfördes 1998 av Dalarnas Fäbodbrukarför-

bund (DFBF) och fokuserade på Dalarnas fäbodbestånd. Målet med den undersökningen var 

först och främst inventering av fäbodar, byggnader, djurantal, produktion av livsmedel 

och/eller annat till försäljning, graden av turismanpassning, övergripande verksamhet osv. 
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Den andra gruppen fallstudier genomfördes 2006 av mig själv genom en enkät och fokuserade 

istället på fäbodbrukarens egen uppfattning av det nutida fäbodbruket, rollen som fäbodbru-

kare, synen på fäbodbruket som turism- och/eller jordbruksanpassat, omvärldens syn och på-

verkansgrad på fäbodbruket samt hur fäbodbrukets framtid gestaltar sig. 

Anledningen till att jag valde att göra en enkät istället för intervjuer är den geografiska 

spridningen på fäbodbrukarna. Jag avgjorde även att intervjuer var mer tidskrävande och att 

det skulle vara mer effektivt att genom en enkät låta fäbodbrukarna svara på frågorna i mån av 

tid. Enkäten har besvarats av 9 av de 15 tillfrågade fäbodbrukarna. Min hypotes angående 

anledningen till det relativt stora bortfallet baserar sig på den tid på året som enkäten skicka-

des ut samt den rent mänskliga faktorn. Enkäten skickades ut i samband med en av de mest 

hektiska perioderna i jordbruksåret, då både vårbruket startar och ansökningstiden för EU-

ansökningar går ut. Jag antar därför att alla intresserade fäbodbrukare har svarat och alla 

mindre engagerade låtit bli. 

Enkätens frågor är designade med syftet att generera så mycket material som möjligt samt 

att ge fäbodbrukarna möjligheten att själva använda olika begrepp och genom svaren visa sina 

tankegångar. Enkäten är även tänkt att pressa fäbodbrukarna att svara på vissa punkter och 

därför innehåller enkäten både frågor som är mycket generella eller ganska ledande. Alla en-

kätens frågor har alltså kommit till genom ett medvetet val från min sida. 

Den metod jag använt mig av för att tolka enkätsvaren från 1998 och 2006 samt intervju- 

och undersökningsprotokollen från 1998 är kvalitativ. Jag har med andra ord använt mig av 

fallstudier och granskat dessa i detalj för att sedan utifrån dessa tolkningar försökt besvara 

mitt syfte och mina frågeställningar.  

Jag har avgränsat den här undersökningen till att först och främst använda mig av källmate-

rial från de fäbodbrukare som bedriver fäboddrift i Rättviks kommun i Dalarna och som är 

anslutna till DFBF. Detta beror till stor del på att jag har personliga kontakter i området och 

därför redan är insatt i den organisatoriska situationen. En personlig anknytning gör det också 

lättare att komma fäbodbrukarna nära och få tillgång till deras egentliga åsikter, vilket är en 

förutsättning för undersökningen. Jag har även valt att i undersökningen inte nämna någon 

enskild vid namn. 

 

Definitioner 

Något som är viktigt att förklara är vilka slags fäbodar jag använt mig av i undersökningen. 

Begreppet ”fäbod” innebär kanske inte samma sak för alla människor och denna uppsats kon-

centrerar sig bara på de fäbodar som definieras som levande fäbodar av DFBF: 
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Levande traditionell fäbod = En eller flera brukare med kor och ungdjur, getter, får 

och häst som har fritt skogsbete och nyttjas sommartid på grund av djurens betesbe-

hov. Där mjölk från kor och getter tas om hand på fäboden för produkttillverkning. 

Levande fäbod = a) som ovanstående men mjölken levereras till mejeri och bruka-

ren har endast sporadisk produkttillverkning b) Kor, getter, får och hästar på vallen i 

någon form av inhägnad eller fritt betande. Turistfäbod = Inbegriper de två ovanstå-

ende alternativen men man har fäboden öppen för turister och brukaren utformar sina 

turistaktiviteter. Huvudverksamhet är produktförsäljning och kaffeservering.1

 

Detta är något jag gärna vill påpeka eftersom det annars kan uppstå förvirring angående 

vilka fäbodar som kan kallas fäbodar och inte. I undersökningen förekommer alltså inte som-

marstugor byggda på gamla fäbodmarker eller andra liknande platser där det inte bedrivs ett 

seriöst fäbodbruk. 

Något annat som också behöver ytterligare förklaring är de begrepp angående fäbodbrukar-

nas användning av och relation till fäbodbrukets historia som kommer att vara viktiga i denna 

undersökning. Peter Aronsson, som är professor i historiebruk och kulturarv, har formulerat 

några begrepp angående detta och jag kommer att använda mig av hans definitioner. Det är 

främst begreppen historiekultur, historiebruk och historiemedvetande som är relevanta för 

denna undersökning.2

 
Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med refe-

renser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relatio-

nen mellan dåtid, nutid och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga 

tolkningar av detta samband. Historiebruk är de processer då delar av historiekultu-

ren aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter. Historiemedvetande är de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid 

och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. Ett visst urval av 

historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande.3

 

Forskningsläge 

Beskrivningen av forskningsläget är upplagt efter de olika teman av fäbodbruk som jag tidi-

gare presenterat. Eftersom det inte finns några undersökningar som sätter fäbodbrukarna i 

                                                           
1 DFBF, Projekt Fäbod I, 1998: fäboddefinitioner. 
2 Aronsson, 2004. 
3 Aronsson, 2004:17-18. 
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centrum följer nedan en uppräkning av den litteratur jag har valt att använda mig av i anslut-

ning till varje tema och som ändå kan vara till användning för denna undersökning. 

 

Praktik 

Jan af Geijerstam, journalist med anknytning till avdelningen för teknik- och vetenskapshisto-

ria vid Kungliga Tekniska Högskolan, beskriver i sin bok Miljön som minne hur historien kan 

göras levande i kulturlandskapet. Geijerstam menar att inom kulturbevarandet kan tolkandet 

av begrepp ha stor betydelse för hur bevarandet genomförs och ger exempel på två begrepp 

som är snarlika men som har väldigt olika innebörd. Inom bevarandeaspekten av fäbodbruket 

får just denna diskussion stor betydelse eftersom klassifikationen av fäbodbruket kan verka 

avgörande för vad som väljs ut och på vilket sätt detta bevaras inför framtiden. Geijerstam 

diskuterar också hur skötselberoende värden bevaras och vad som händer om skötselkedjan 

bryts. Denna del är relevant för fäbodbruket eftersom det bygger på kontinuerlig drift, annars 

växer marker igen och betesmarker försvinner. Tillsammans får Geijerstams båda tankegångar 

speciell innebörd för fäbodbruket. Om man tänker sig att fäbodbruket till stor del består av 

skötselberoende områden men klassificeras med ett begrepp som inte täcker detta kan konse-

kvenserna bli att helt andra delar av fäbodbruket bevaras än markerna. Kombinationen av 

dessa två delar av Geijerstams bok är det som har varit mest användbart i denna uppsats.4

 

Kulturbevarande 

För att få en uppfattning om hur bevarandet av biologisk mångfald och kulturarv fungerar i 

Sverige och vad som anses värt att bevara inom fäbodbruket har jag använt ett flertal böcker. 

För det första Fäbodskog och fäbodbruk av Kelvin Ekeland (f.d ordförande i Gävleborgs fä-

bodförening) och Gunvor Gustafson, för det andra Fäbodbruk – döende kultur eller framtids-

näring? av Kelvin Ekeland och för det tredje Skogens biologiska kulturarv av Marie Emanu-

elsson. Fäbodskog och fäbodbruk är en broschyr utgiven av Jordbruksverket i samarbete med 

Nordiska förbundet för kulturlandskap och Hälsinglands museum. Broschyren ger en beskriv-

ning av fäbodbruket men koncentrerar sig främst på fäbodskogen och det är anledningen till 

att den använts i denna uppsats. Beskrivningarna om det växt- och djurliv som fäbodbruket 

genererar samt om den rika flora som finns i beteshagar och på slåtterängar är relevant för att 

förstå begreppet ”biologisk mångfald”, något som är centralt för uppsatsens bevarandelänkade 

argument. I artikeln Fäbodbruk – döende kultur eller framtidsnäring? ifrågasätter Kelvin 

Ekeland sätten att bevara fäbodbruket och menar att det från myndigheters sida måste skapas 
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ett ordentligt regelverk som skyddar fäbodbruket som en del i Sveriges miljömål. Denna dis-

kussion ger uppsatsen ett bredare perspektiv och används för att låta läsaren se fäbodbrukets 

utvecklingsmöjligheter. Marie Emanuelssons bok Skogens biologiska kulturarv ingår i Riks-

antikvarieämbetets serie Reflektioner kring fornlämningar i samhället och tar upp vad som är 

ett biologiskt kulturarv och hur det på bästa sätt kan tillvaratas och bevaras. Anledningen till 

att denna bok har använts är eftersom den tillför en för uppsatsen relevant diskussion om ett 

vidare begrepp än de tidigare använda ”kulturarv” och ”biologisk mångfald”, nämligen ”bilo-

giskt kulturarv” som passar speciellt bra in på fäbodbruket och bevarande inom kultur- och 

naturmiljövården.5

 

Förhållningssätt 

Andreas Alskogs, journalist och författare, och Markus Bergs, fotagraf, bok Sällsynta husdjur 

och räddande eldsjälar är utgiven år 2000 och lägger fokus på gamla svenska lantraser. I bo-

ken beskrivs personer som genom sitt engagemang hjälpt till att bevara olika svenska lantra-

ser. Det som är relevant för fäbodbruket är den del i boken där lantrasernas genetiskt beting-

ade egenskaper beskrivs och diskuteras. Denna diskussion används i uppsatsen dels eftersom 

det enligt tradition använts kor, får, getter, höns och hästar av svenska lantraser inom fäbod-

bruket men även för att illustrera hur medvetenheten hos fäbodbrukarna ser ut angående fä-

bodbrukets historiska och kulturbevarande aspekter.6

I boken Historiebruk – att använda det förflutna diskuterar Peter Aronsson, professor i hi-

storiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet, hur det förflutna används för att skapa 

kunskap. Han menar att historien kan göras meningsbärande genom många sammanhang och 

resonerar kring hur det förflutna omvandlas till historia för att sedan gestaltas på museum och 

andra institutioner. I denna uppsats är det främst Aronssons begreppsapparat som används. 

Begreppen historiebruk, historiekultur och historiemedvetande kan klart relateras till fäbod-

bruket och fäbodbrukarna. För att använda Aronssons definitioner så utgör fäbodbruket med 

dess historiska bakgrund historiekulturen. Sedan skapar det nutida fäbodbruket ett historie-

bruk och länkar samman dåtiden med nutiden, vilket även formar framtiden. Historiemedve-

tandet finns hos fäbodbrukarna som reproducerar det historiska fäbodbruket i en nutida form 

för att bevara det inför framtiden. Det är just denna kedja som uppsatsen studerar och därför 

passar Aronsson mycket väl in i sammanhanget.7

                                                                                                                                                                                     
4 Geijerstam, 1998. 
5 Ekeland, Gustafson, 1997, Ekeland, 2002, Geijerstam, 1998, Emanuelsson, 2003. 
6 Alskog, Berg, 2000. 
7 Aronsson, 2004. 
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Fäbodbruket 
 

Praktik 

Inom det praktiska temat av fäbodbruket är det viktigt att förstå det svenska jordbrukets för-

ändringar och hur de påverkat fäbodbruket samt hur dessa ändrade förutsättningar hjälpt till 

att forma det fäbodbruk vi har idag. Alltså kommer fäbodbrukets jordbrukshistoriska bak-

grund och nutidens fäbodbruks praktiska form att tas upp i detta stycke. 

 

Fäbodbrukets bakgrund 

I norra och västra Sverige var länge huvudnäringen inom jordbruket länkad till djurhållningen 

på det sättet att antalet djur avgjorde hur stor åkerareal som kunde röjas, sås och skördas. Ef-

tersom det inte fanns tillgång till jordarealer som räckte till både spannmål och foder i närhe-

ten av byarna och gårdarna användes istället skogsbete för att mätta djuren på sommarhalv-

året. Den mark som fanns i anslutning till gårdarna behövdes nämligen bättre till att odla 

spannmål på för att gårdens folk skulle ha mat över vintern.8

Det som kallas fäbodgränsen gick från norra Bohuslän till mellersta Uppland. De huvud-

sakliga fäbodområdena fanns i Värmland, Dalarna, Hälsingland, Västernorrland och Jämtland. 

Fäbodbruket gick mer eller mindre ut på att systematiskt flytta antingen hela eller delar av ett 

hushålls djurbestånd och folk från gården till ett mindre permanent boende, ofta enskilt belä-

get i ett område med mycket skog. Flera gårdar, och ibland hela byar, delade på samma 

skogsområde även om fäbodstugorna ofta var privatägda och det fanns många regler för att se 

till att alla hade lika möjligheter att tillgodose sina djurs betesbehov. Exempelvis var datumet 

för färden till fäboden, eller buföringen, bestämd sedan länge för att se till att ingen startade 

före någon annan. Väl på fäboden var också betet reglerat, eftersom djuren ofta vallades och 

sällan tilläts gå fritt i skogen sändes gårdarnas vallkullor åt olika håll. Allt för att på bästa sätt 

utnyttja betet i skogen och för att försäkra sig om en hållbar försörjning.9

 

Skötselberoende områden 

Något som det nutida fäbodbruket grundar sig på är tanken om skötselberoende områden. I 

praktiken innebär detta att ett visst markområde inte kan bevaras annat än genom kontinuerlig 

användning. Detta betyder, hårt draget, att fäbodbruket bara kan finnas till om någon bedriver 

fäbodbruk. En sak som i fäbodarnas fall orsakar problem är svårigheten att foga samman vår-
                                                           
8 Morell, 2001:227. 
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den av kulturmiljö och kulturminnen. Minnena kan bevaras genom att fäbodens byggnader 

flyttas till hembygdsgårdar, verktygen, kläderna och möblerna tas till museum där de monte-

ras ihop för att ge besökaren en bild av hur historien ser ut. Men hur bevaras miljön? Och vad 

blir konsekvenserna av att låta bli att bevara?  

I boken Miljön som minne presenterar Jan af Geijerstam definitionerna av kulturminnesvård 

kontra kulturmiljövård. Geijerstam menar att: 

 
 Kulturminnesvården var länge begränsad till de enskilda, märkliga objekten, de 

spektakulära fornlämningarna, slotten och kyrkorna av hög ålder. Dagens kulturmil-

jövård har betydligt bredare motiv och ett vidare arbetsfält. … Kulturminnesvård är 

att värna om fysiska minnen av tidigare generationer. Kulturmiljövård är att värna 

om helheterna, landskapet, sammanhangen.10  

 

När det gäller fäbodar kan det hävdas att båda begreppen stämmer. Fäbodarna tillhör kul-

turminnesvården i den meningen att själva byggnaderna som utgör fäboden (fähuset, stugan, 

mjölkboden osv) samt de verktyg som använts och lämnats kvar är just påtagliga ting, histo-

riska artefakter. Även möbler och kläder hör till den här kategorin. Fäbodarna utgörs även av 

saker som ingår i kulturmiljövården. Det öppna landskap och de särskilda växter som år av 

fritt betande djur åstadkommer och de stigar människor och djur färdats på är något som hör 

till helheten och därför kulturmiljön.11

Problemet liknar det Geijerstam beskriver när han talar om naturvård och vård av naturmin-

nen:12

 
Det kanske mest kända exemplet på denna typ av naturfredning är Ängsö i hjärtat av 

Roslagen norr om Stockholm. När ön blev nationalpark 1909 sa dåtidens natursak-

kunniga att det var ’af vikt att ängarne, som skola ingå i Ängsö nationalpark, så snart 

som möjligt komma bli oslagna och obetade af kreatur, för att florans ömtåligare be-

ståndsdelar ej må skadas.’ Resultatet blev förödande. Svårgenomtränglig sly och 

gran började ta över i lövlundarna.13

 

                                                                                                                                                                                     
9 Morell, 2001:229-230. 
10 Geijerstam, 1998:16. 
11 Ekeland, Gustafson, 1997:25, Geijerstam, 1998:6. 
12 Ekeland, Gustafson, 1997:24, Geijerstam, 1998:60. 
13 Geijerstam, 1998:60. 

 8



   

Lösningen då liksom lösningen nu innebär en omprövning av de konventionella metoderna 

för bevarande. Kanske kan någonting vårdas genom fortsatt användning istället för genom 

konservering?14

 
Det dröjde till slutet av trettiotalet innan man enades om att hävden var nödvändig 

för att återupprätta Ängsös förlorade skönhet. Nya skötselplaner formulerades. För 

att bevara mulens och liens rika landskap krävdes ett levande mänskligt bruk av na-

turen.15

 

Den nutida motsvarigheten till Ängsölösningen kallas levande fäbodar; alltså fäbodar som 

har ett aktivt betestryck och där kulturvärden och biologisk mångfald bevaras.16

Mångfalden på fäbodarna är varierad och har ytterst stor bredd. Varje fäbod är unik på det 

sättet att den är speciellt anpassad till områdets natur, flora, djurbestånd och klimat. Sedan 

anpassades också fäbodbruket så att varje by eller gård använde sin fäbod på det sätt som var 

mest ekonomiskt och praktiskt, allt för att få ett gott bete för djuren och ordentligt med foder 

för vintern. På vissa fäbodar var faktiskt sommarbetet viktigare än vinterfodret, och tvärt om. 

Generaliseringar är därför ofta förekommande vid beskrivningar av fäbodar och fäbodbruk, 

det är först när en viss fäbod beskrivs som direkta fakta kan användas.17

 

Ekonomi 

I den ekonomiska aspekten av fäbodbruket är det viktigt att sätta sig in i hur ersättningssyste-

met för fäbodbrukare fungerar och vilket syfte det har, både för fäbodbruket och för den en-

skilde fäbodbrukaren. 

 

Stöd och ersättning 

Det EU-stöd som finns att söka för fäbodbrukarna grundar sig på ett konstant mulbetestryck 

under en period av minst 2 månader på sommaren årligen. Stöden löper i femårskontrakt och 

utbetalningen sker både från staten och EU (50-50). Hur mycket stöd som en brukare ska få 

beviljat bestäms av länsstyrelsen i brukarens område och räknas ut efter hur många djurenhe-

ter brukaren har samt hur stort område i hektar djuren kan tänkas beta över perioden. En djur-

enhet är en ko över två år eller en häst över sex månader, nötdjur som är mellan sex månader 

                                                           
14 Ekeland, Gustafson, 1997:23. 
15 Geijerstam, 1998:60. 
16 Ekeland, Gustafson, 1997:5. 
17 Ekeland, Gustafson, 1997:22. 
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och två år gamla räknas som 0,6 djurenhet och vuxna får och getter räknas som 0,15 djuren-

het. Får och getter räknas som vuxna från det att de lammat/killat in (alltså fått sitt första 

lamm eller sin första killing) och uträkningen är könsneutral, vilket innebär att även antalet 

hannar räknas om till djurenheter. Det maximala antalet hektar per djurenhet som stöd kan 

beviljas för är 7 hektar/djurenhet. Länsstyrelsen tar hänsyn till fäbodens läge, område, mark 

samt djurslag vid denna uträkning. Grundersättningen är 1100 kr/hektar. Kontrakten för stö-

den löper som sagt i femårsperioder och den förra perioden var mellan 2001 och 2005. Kon-

traktet förlängdes över 2006 men inför 2007 kommer en ny femårsperiod med nya regler. 

Det som förändrats inför nästa period är fortfarande i skrivande stund inte klart men det finns 

indikationer på att stöden utformats till att bli mer detaljerade.18  

Istället för att bara få stöd för betestryck kommer brukarna (i och med de nya bestämmel-

serna) att kunna söka stöd för bevarandet av den biologiska mångfald som finns på deras fä-

bod eller i deras fäbodområde. Detta innebär i så fall en mer detaljstyrd fäboddrift men även 

att det blir lättare för fäbodbrukarna att ta till vara på och bevara det växt- och djurliv och de 

byggnader som är unika för varje fäbod.19

Något som länge varit ett hinder för fäbodbruket är ägofredslagen från 1933. Denna lag re-

glerar tillsyns- och stängselskyldigheten för djurägare, rätten att hålla djur på bete, ska-

deståndsansvaret för djurägare och proceduren vid omhändertagande av bortsprungna djur. 

Av detta är det främst regelverket omkring tillsyns- och stängselskyldigheten samt rätten att 

hålla djur på bete som är viktiga för fäbodbruket. Av gammal hävd, tradition, har det gått till 

så vid fäbodbruk att djuren går fritt på skogen oavsett vems mark det är och om markägaren 

velat hindra djuren från att beta på marken har denne i så fall själv fått ansvara för att stängsla 

ute djuren. Detta gäller även trädgårdar, åkrar och annan mark i närheten av lösgående djur. I 

och med ägofredslagen ändrades lagen och stämde inte längre överens med hävden, vilket 

sedan dess orsakat problem och i vissa fall rättsliga processer. Exempelvis där en fäbod blivit 

omvandlad till sommarstugor och en brukare sedan velat öppna upp och börja med fäbodbruk 

igen och ägarna till sommarstugorna inte velat dela sina trädgårdar med fritt gående djur. År 

2003 tillsattes en utredning för att undersöka om det var nödvändigt att skapa nya lagar för att 

ersätta ägofredslagen eller om den istället kunde upphävas. Utredningen kom fram till att ett 

flertal av de områden ägofredslagen berörde redan fanns upptagna i andra lagar och därför 

inte berördes nämnvärt av ett upphävande. Dock fanns det andra näringar, exempelvis fäbod-

bruket, som istället skulle stärkas av ett upphävande av stängselskyldigheten. Utredningen 

                                                           
18 Intervju med Therese Andersson, anställd på Länsstyrelsen Dalarnas jordbruksenhet, 12/05 2006. 
19 Intervju med Therese Andersson, anställd på Länsstyrelsen Dalarnas jordbruksenhet, 12/05 2006. 
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ansåg vidare att det var önskvärt att stödja fäbodbruket på ett sådant sätt eftersom fäbodbruket 

är en viktig del i Sveriges åtaganden vad det gäller bevarandet av biologisk mångfald. Vid ett 

upphävande av ägofredslagen borde istället en ny lag skapas för att stärka betesrätten vid fä-

bodbruk mf där den gamla hävden ges utrymme och införlivas. Utredningen menade också att 

det inte heller fanns några orsaker till konflikter mellan markägare och fäbodbrukare då 

skogsbetet varken är okontroversiellt eller direkt skadligt för skogens tillväxt.20   

 

Kulturbevarande 

För att överhuvudtaget förstå fäbodbruket måste några begrepp vad det gäller fäbodbrukets 

kulturbevarande presenteras men även sättas i relation till hur både fäbodbrukare och myn-

digheter tolkar och använder dessa. I detta stycke kommer de tre mest centrala begreppen vad 

det gäller det nutida fäbodbruket att tas upp och deras relation förklaras. 

 

Biologisk mångfald 

Vid FN-konferensen i Rio år 1992 var Sverige ett av de länder som var överens om att ”en 

grundförutsättning för att bibehålla biologiskt mångfald är bevarande i ursprunglig miljö och 

under traditionella förhållanden”21. Det bestämdes även att det är varje lands skyldighet att 

stödja de människor som vill arbeta för att återställa marker eller områden där den biologiska 

mångfalden har funnits men på senare tid minskat eller helt försvunnit. Detta innebär exem-

pelvis att myndigheter måste erkänna landsbygdens rätt till gamla traditioner och biologisk 

mångfald i sin närmiljö. Fäbodbrukarna är en sådan grupp, de har ett etnoekologiskt synsätt 

och verkar för ett hållbart nyttjande och för att bevara den biologiska mångfalden.22

För att gå in mer på termen bevarande (vilket är ett nyckelord vad det gäller biologisk 

mångfald) skulle det med andra ord kunna sägas ”att bevara är att utveckla i sammanhang”23. 

Det finns fyra stora huvudskäl till varför just fäbodbruket är så bra på att bevara dels den bio-

logiska mångfalden men även utgör en näring som stödjer skogs- och markvård samt strävar 

efter att vara en ekonomiskt hållbar verksamhet. Fäbodbruket inverkar positivt på vården av 

skog och mark eftersom fäbodens betande djur representerar en kontinuerlig störning i sko-

gens kretslopp. Detta har till följd att skogen inte blir oföränderlig och tillslut stagnerar. Istäl-

let ökar markens näringsinnehåll, tillväxt och artrikedom. Vilket i sin tur innebär ett friskt 

skogsekosystem. Vad det gäller fäbodbruket som en ekonomiskt hållbar drift grundar sig det 

                                                           
20 SOU 2003:116:7-8. 
21 Ekeland, 2001:57. 
22 Ekeland, 2001:57. 
23 Ekeland, 2001:58. 
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påståendet på att fäbodbruket är extensivt. Alltså att inget tillförs systemet utifrån, allt finns i 

och med att det fria betet utnyttjas. Detta är i teorin ett ekonomiskt fördelaktigt läge då det 

inte krävs stora satsningar eller dyra hjälpmedel som i andra former av jordbruk. De produkter 

som eventuellt produceras på fäboden får även en unik stämpel och kan inbringa ett något 

högre pris och därmed en vinst åt brukaren. En annan fördel är de sökbara ekonomiska stöd 

och ersättningar som finns för bevarande av biologisk mångfald.24

 

Kulturarv 

Till kulturarvet hör gammal kunskap om naturen och kulturen, denna kunskap kan även kallas 

för traditionell kunskap, då i motsats till vetenskaplig kunskap. Sättet mjölken behandlas för 

att producera hållbara produkter som långmjölk (täte), messmör, mesost och hårdost (gam-

melost) är unika i världen. Vissa träd omkring fäboden ristades för att användas som medde-

landecentraler av de människor som brukade den, dessa är också värdefulla och ger en inblick 

i gånga tiders fäbodsystem.25

 

Biologiskt kulturarv 

Vägen till att förstå var fäbodbruket hamnar i diskussioner angående bevarande går från be-

greppet biologisk mångfald, via det som anses vara kulturarv fram till något som kallas för 

biologiskt kulturarv. Utan diskussionen om vad som är kulturarv och vad som är biologisk 

mångfald skulle inte nästa steg, biologiskt kulturarv, vara möjligt. De lever alla i symbios med 

varandra. Om man utgår ifrån att biologisk mångfald är inhemska eller inplanterade växter 

som använts under längre historisk tid eller uppkommit genom en lägre tids brukande av jord 

eller skog och att kulturarv är motsvarande mänskliga efterlämningar så står det ganska klart 

att biologiskt kulturarv är biologiska företeelser och värden som uppkommit genom männi-

skans nyttjande av naturgivna resurser och som inte kan bevaras utan människans fortsatta 

nyttjande. Det biologiska kulturarvet är alltså den levande delen av det historiska arvet. Något 

som också känns ganska självklart i sambandet är att det kommer krävas samarbete mellan 

naturvården och kulturvården för att kunna både organisera och utföra bevarandet av biolo-

giska kulturarv.26

 

 

                                                           
24 Ekeland, 2001:58-59. 
25 Ekeland, Gustafson, 1997:9, 15, 16, 18-19. Ekeland, 2001:55. 
26 Emanuelsson, 2003:5, 11-18. 
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Förhållningssätt 

Fäbodbruket utgörs till en stor del av fäbodbrukarens egna moraliska åtaganden. En förutsätt-

ning för fäbodbruket är fäbodbrukarens djur och omsorgen för och skötseln av dessa. I detta 

tema kommer de svenska lantrasernas vikt för fäbodbruket att tas upp samt det moraliska an-

svar som fäbodbrukaren har för bevarandet av dessa djur. 

 

Svenska lantraser 

Vid fäbodbruk används ofta och gärna svenska lantrasdjur. I Sverige finns det flera olika sor-

ters lantraser och i detta stycke kommer de raser som dels är relevanta för fäbodbruk och dels 

förekommande i just den delen av fäbodområdet som undersöks i denna uppsats att presente-

ras.27

Exempel på de lantraser som finns inom fäbodbruket i Dalarna är hedemorahöns, dala päls-

får, nordsvensk häst, rödkulla och fjällko. De två sistnämnda lantraserna är de som är absolut 

vanligast förekommande på fäbodbruk.28

I Sverige finns flera olika raser av mjölkkor, exempel på de vanligaste är SLB (Svensk 

Låglandsboskap) och SRB (Svensk Röd och vit Boskap). Både SLB och SRB anses vara 

högmjölkande och en normalt mjölkande ko av dessa raser producerar omkring 50-60 liter 

mjölk per dag. Några mjölkraser som inte är lika stora och utbredda som de ovan presenterade 

är rödkullor och fjällkor, två gamla svenska lantraser. En period var raserna ihopslagna och 

kallades för SKB (Svensk Kullig Boskap) men idag har de två raserna skiljts åt igen för att 

bättre kunna bevaras. Det fjällkorna och rödkullorna har gemensamt är att de inte är lika för-

ädlade vad det gäller hög produktion, de mjölkar ungefär hälften av vad en SLB eller en SRB 

gör. De är också mindre; lägre över manken och inte lika högbenta, ingen av raserna har hel-

ler några horn. Annars är det bara till det yttre som de två lantraserna skiljer sig åt från var-

andra. Rödkullorna är röda och fjällkorna är vita med svarta teckningar.29

Enligt tradition är det för det mesta fjällkor och rödkullor som använts vid fäbodbruk, mest 

eftersom dessa raser var vanligast i de landskap där fäbodar var en del av jordbruket. Både 

SLB och SRB är korsningar som planterats in i Sverige när jordbruksutvecklingen började bli 

mer inriktad på produktion istället för självhushåll. Nu för tiden anses det också allmänt att 

det bara är de svenska lantraserna som är genetiskt utrustade till att vara lämpliga för fäbod-

bruk. Exempelvis söker både rödkullor och fjällkor aktivt efter mat, vilket är en förutsättning 

                                                           
27 Alskog, Berg,  2000:9-11. 
28 Alskog, Berg,  2000:35, 42, 44-45. 
29 Alskog, Berg,  2000: 108-116. 
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vid det fria skogsbete som kännetecknar fäboddriften. Detta utesluter inte att andra raser kan 

användas vid fäbodbruk men det är förklaringen till att de varken är lika vanliga eller lika 

eftertraktade som lantraserna.30

 

Sammanfattning 

Något som är centralt inom fäbodbruket är bevarandet. Frågor som vad, hur, på vilket sätt och 

varför något bevaras måste ställas och besvaras. Fäbodbruket är unikt för Norden, i Sverige 

finns områden där fäbodbruket har djupa rötter och syns och finns än idag. Eftersom djuren 

betar markerna på fäboden skapar en miljö där ett rikt växt- och djurliv trivs och en frisk, le-

vande skog med god tillväxt. På det här sättet bevaras marker som brukats på samma sätt i 

århundraden. De lantraser som är speciellt anpassade för vårt klimat och vår natur bevaras 

också, mycket på grund av det sätt de används inom fäbodbruket. Ett sätt att leva och gamla 

tiders kunskaper och erfarenheter förs vidare och ger oss som lever idag möjlighet att känna 

hur det var att leva för hundra år sedan. För på många fäbodar är det faktiskt nästan likadant 

nu som då. Genom betet förhindras även marker att växa igen och bli fulla av sly, svårfram-

komliga och oigenkännliga. Värdet av bevarandet erkänns av flera myndigheter i Sverige. 

Fäbodbrukare har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för den tid och det arbete de lägger 

ner på sina fäbodar och detta gör kanske valet att börja eller fortsätta vara fäbodbrukare lät-

tare. Stöden är kontrakt och kräver därför en hel del pappersarbete, de löper över fem år så det 

är inte något som görs lättvindigt. Något som är särskilt speciellt med fäbodbruket och som 

ökar anledningarna att fortsätta bevarandet är det faktum att varje fäbod är unik, med just den 

floran och faunan som är bäst anpassad för fäbodens förutsättningar och med en alldeles egen 

kulturhistoriska bakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Alskog, Berg, 2000: 108-116. 

 14



   

Undersökning 
 

Fallstudier 1998 

1998 genomförde DFBF en undersökning bland sina egna medlemmar som kallades ”Projekt 

fäbod I”. För att ge en bredare bild av hur samtida levande fäbodar ser ut presenteras här 

några av de olika fäbodar i Rättviks kommun som de såg ut vid undersökningstillfället år 

1998. 

 

Karl Tövåsen 

Fäboden drivs privat med egna djur och är en kombinerad turism- och levande traditionell 

fäbod. Djuren, 22 stycken SRB-kor samt några ungdjur och kalvar, betar fritt i skogen och 

fraktas till fäboden i finka (genom djurtransport). Fäboden tar emot turister, mellan 4000-

6000 per säsong och det finns möjlighet till övernattning på husvagnsparkeringen och tältplat-

sen som ligger i anslutning till fäboden. De flesta turister tar sig till fäboden med bil men även 

bussar är ett vanligt transportmedel. Endast en liten del anländer till fäboden på cykel eller 

med häst och vagn. Vid förtidsbeställning öppnar fäboden en uteservering för stora grupper 

turister och där serveras produkter som produceras på fäboden. Korna maskinmjölkas på fä-

boden och av mjölken görs ostar, både hel- (3 kg/dag) och skummjölks (3 ostar/dag), samt 

smör (3 kg/dag) och messmör (6 kg/vecka). Något som också produceras är enbärsdricka. 

Dessa produkter säljs direkt på fäboden, både till turister och lokalbefolkning, och det blir 

sällan eller aldrig något över eftersom tillgången inte täcker efterfrågan. Det säljs även tuttul 

(mjukt tunnbröd) och vykort med motiv från fäboden som souvenirer. Andra verksamheter 

som finns vid fäboden är fäboddagar med hantverk, fäbodgudstjänster, spelmansstämmor och 

studiebesök. Fäboden är även involverad i Musik vid Siljan som är en återkommande hän-

delse i kommunerna omkring Siljan. Det finns även en fäbodstig som leder mellan olika fäbo-

dar i området.31

 

Hedåsen 

Fäboden drivs av en privatperson som har egna djur och är även den en kombinerad turism- 

och levande traditionell fäbod. Kaffeservering finns i anslutning till fäboden och där säljs de 

produkter som produceras på fäboden. Det kommer ungefär 1000 turister till fäboden varje 

sommar och det finns en begränsad möjlighet till övernattning. Annan verksamhet som be-

                                                           
31 DFBF, projekt Fäbod I, 1998: undersöknings-, intervju- och inventeringsprotokoll angående Karl Tövåsen. 
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drivs på fäboden är fäboddagar med hantverk, studiebesök, veckokurser samt kurser för barn. 

Veckokurserna är inriktade mot att kursdeltagarna ska lära sig att tova, mjölka samt kärna 

smör. Turisterna kommer till fäboden med bil, cykel eller till fots och det finns flera vand-

ringsleder i nära anslutning till fäboden. Djuren på fäboden går fritt på skogsbete och trans-

porteras till fäboden på ett traditionellt sätt; genom vandring samt med hjälp av häst och vagn. 

Djurbeståndet på fäboden innefattar av kor, getter, hästar, grisar och höns. Av ko- och get-

mjölken görs ostar och det produceras även smör, messmör, ostkakor samt andra produkter. 

Dessert- och småostarna är mest efterfrågade och inte heller här kan efterfrågan mötas.32

 

Ärteråsen 

Fäboden är en kombinerad turism- och levande traditionell fäbod som drivs privat med fritt 

betande egna djur. Djuren består av 6-9 kor av raserna fjällkor, rödkullor och SRB, ett tiotal 

getter, några hästar, grisar, höns och diverse andra smådjur. Ko- (42+80 l/dag) och getmjöl-

ken (10 l/dag) används för att göra olika typer av ostar (20 kg helost och 2 kg skumost av ko-

mjölk/vecka, 7 kg getost/vecka) och det produceras också smör (10 kg/vecka), messmör (ca 1 

kg/vecka) och fil/långfil (10 l/vecka). I serveringen som finns på fäboden serveras även bröd, 

pannkakor, ostkakor och sill. De produkter som är mest populära är smör, ost och mese (mes-

smör) men fäbodens produktion räcker inte till för att täcka turisternas efterfrågan. Det säjs 

även lokalt tillverkade souvenirer som till exempel smörbyttor, korgar och skärbrädor. Fäbo-

den håller i aktiviteter som fäbodgudstjänster, sillkvällar och olika veckokurser. De turister 

som kommer till fäboden tar sig dit främst med bil och buss men den vandringsled som ligger 

i anslutning till fäboden är också väl använd. Det finns möjlighet till övernattning för 4-5 per-

soner i ett eldhus på fäboden och antalet turister per dag är 50+.33

 

Givarsbodarna 

Fäboden är i privat bruk, brukaren äger stugan samt 2 hektar av den omliggande marken, och 

tar emot besökare men är inte en turistfäbod. Brukaren har några kor och kalvar samt ett tiotal 

får och höns. Korna är av lantras och producerar omkring 3-4 liter mjölk om dagen. En del av 

mjölken används till färskosttillverkning men endast för hushållsbehov. Det tillverkas också 

skinntofflor i liten omfattning och produceras messmör, men även här för eget bruk. Djuren 

går lösa på vallen och brukaren är på fäboden i ungefär en månad, buffring sker på gammalt 

sätt. Brukaren vandrar med djuren på den gamla buffringsleden som går förbi fäboden, vand-

                                                           
32 DFBF, projekt Fäbod I, 1998: undersöknings-, intervju- och inventeringsprotokoll angående Hedåsen. 
33 DFBF, projekt Fäbod I, 1998: undersöknings-, intervju- och inventeringsprotokoll angående Ärteråsen. 
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ringen tar ungefär 7-8 timmar att göra. Anledningen till fäbodbruket är till största delen betes-

behov, det finns även en önskan hos brukaren att ansöka om EU-stöd men eftersom inte mi-

nimitiden uppfylls har inte detta fungerat. Inför framtiden skulle brukaren vilja anordna kurser 

på fäboden eller ta lärlingar samt att få fler intresserade som hjälpte till vid buffringen.34

 

Sammandrag 

De undersökta fäbodarna är av varierande storlek med ett djurbestånd som högst består av ett 

tjugotal kor. Övriga djur som är representerade är får, getter, höns, gris och häst. Generellt sett 

tar fäbodarna själva hand om den mjölk korna och getterna producerar och omvandlar råvaran 

till olika livsmedelsprodukter. Dessa är över lag traditionellt framställda och baserade på re-

cept och metoder som bevarats genom generationer. Vidare har fäbodarna även gemensamt att 

de alla är mer eller mindre turismanpassade. Varje fäbod tar emot flera hundra besökare varje 

sommar och fungerar alltså som viktiga turistmål inom sitt geografiska område. Det står också 

klart att fäbodarna utgör en knutpunkt för bevarandet av gamla traditioner och seder samt för 

tillvaratagandet av den biologiska mångfalden i fäbodmarkerna.  

 

Fallstudier 2006 

För att lättare få en överblick av fallstudiernas resultat och de undersökta personernas svar har 

jag gjort en temabaserad sammanfattning. Denna del är upplagd på samma sätt som det tidi-

gare avsnittet och fokuserar alltså på fäbodbrukets aspekter men visar istället hur fäbodbru-

karna själva ser på de olika aspekterna. 

 

Praktik 

Sättet brukarna buför djuren till sina respektive fäbodar är jämt fördelat mellan en äldre, tra-

ditionsbunden form där djuren vallas och brukaren går med djuren och en form som är mer 

anpassad till nutiden. ”Häst och vagn, kor, getter och får till fots 5 km”35 säger en brukare om 

hur de buför till sin fäbod. Den andra hälften av brukarna använder sig av mer moderna 

hjälpmedel som hästfinkor för de mindre djuren (får och get) samt djurtransporter för nötdju-

ren. Detta beror på hur stort djurbeståndet är och hur långt bort fäboden ligger. Någon brukare 

fraktar djuren med traktor och vagn och någon har gått från att i början av fäbodbrukandet an-

vända transportmedel till att nu buföra på gammalt sätt; genom att vandra tillsammans med 

djuren. De flesta brukarna kommenterar i svaren att de på olika sätt tagit reda på hur tidigare 

                                                           
34 DFBF, projekt Fäbod I, 1998: undersöknings-, intervju- och inventeringsprotokoll angående Givarsbodarna. 
35 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:1. 
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generationer bufört till deras fäbod. Resultatet av efterforskningarna är att det vanligaste sättet 

att buföra var just mer eller mindre långa vandringar från hemgården till fäboden. I ett exem-

pel har färdmedel använts, för att undvika omvägar har båtar burit människorna över en sjö, 

även om korna fortfarande fick simma.36  

När det gäller vilket år brukarna startade med fäboddrift och hur länge de varit fäbodbrukare 

syns stor bredd i enkätsvaren. Några började så tidigt som på mitten av 1970 och på frågan 

om hur länge de brukat sin fäbod svarar någon ”ca 30 år, för att bevara och återställa fäbod-

kulturen”37. Efter de få som startade på 70-talet kom sedan flera nystarter 1980, nämligen -81, 

-86 och -88. På senare år har brukare börjat 1994, 1998, 2000 och 2004. Anledningarna till 

varför de en gång valde att bli fäbodbrukare skiljer sig inte mellan de som brukat i årtionden 

och de som precis kommit igång. Alla menar att det var en kombination av bevarandet av 

traditioner, naturen, djurens välmående och den egna upplevelsen, vilken de beskriver som 

unik för fäboden, som drev dem att ta upp fäboddrift. Andra anledningar som också nämns är 

rent praktiska, som betesbrist, och mer personliga, som att de egna förfäderna brukat samma 

fäbod.38

De flesta av fäbodbrukarna producerar inte smör och mjölkprodukter till försäljning men 

flera gör ost och liknande för att täcka husbehovet. De få som har försäljning på sin fäbod 

producerar allt från mese till smör. Speciellt olika ostar, exempelvis gubbost och ostkaka är 

populärt.39

Det syns i undersökningen att det över lag är de fäbodar som har livsmedelsproduktion och 

kaffeservering som också har flest turister. I ett fall har en brukare öppnat sin fäbod för turis-

ter utan att erbjuda någon slags förtäring till försäljning men det kan antas att turisterna då 

varit förvarnade och tagit med egen matsäck. Några av de fäbodbrukare som haft servering 

skriver också att de har kursverksamhet vid fäboden eller vill utöka med detsamma. Anled-

ningarna till varför många av fäbodbrukarna inte har turister på sina fäbodar är också flerta-

liga. För det första menar de att mängden relativt oavlönat arbete som krävs för att anpassa en 

fäbod för turister samt att hålla efter dem är för stor. För det andra skriver brukarna att det blir 

problem med att turister är i vägen för skötseln av djuren, att de helt enkelt inte vill eller att 

rovdjursproblem stöter bort turisterna och därmed förtjänsten av en eventuell livsmedelspro-

duktion. Trots detta påpekar en av brukarna att ”Har haft mycket turister som serverats fä-

                                                           
36 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:1. 
37 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:2. 
38 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:2. 
39 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:4. 
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bodmat samt massor av kurser där folk bott och levt med oss veckovis och mer – först då vet 

man vad fäbodliv innebär”40.41

 

Ekonomi 

För hälften av fäbodbrukarna representerar fäboden en nödvändig del i det egna jordbruket 

och behövs för att ekonomin samt vissa praktiska delar ska kunna fungera och ge en dräglig 

försörjning. För den andra hälften betyder fäbodbruket istället att kulturyttringar kan bevaras, 

att förfädernas mark och skog tas hand om samt att djuren betar ekologiskt, vilket gör att köt-

tet sedan betingar en högre kvalitet. En av de som haft fäbodbruk i flera årtionden anser att 

”förr var det en bra kombination av dessa båda alternativ”42 men personen i fråga specificerar 

tyvärr inte anledningarna till detta påstående.43

Vad det gäller EU-stöd svarar majoriteten av brukarna att de ansöker och får ersättning för 

den tid och det arbete de lägger ner på sitt fäbodbruk. Något som också tas upp är att det är 

svårt att klara det ekonomiska endast på den förtjänst som animalieproduktionen (t.ex. mjölk 

och/eller kött) ger. Flera brukare skriver att om de i realiteten ska kunna försörja sig på jord-

bruk så behövs ersättningen från EU. I detta ligger en stark kritik inbäddad. Brukarna anser att 

EU-stöden omges av ett alltför tillkrånglat pappersarbete samt att ersättningen inte heller är 

stor nog för att täcka alla de kostnader som fäbodbruket innebär. Bakom allt ligger en grund-

läggande tanke; varför ska det vara nödvändigt med sökbart ekonomiskt stöd när istället bru-

karen kan sköta ett jordbruk och producera varor och tjänster som i sig själva betingar hög 

kvalité och borde kunna inbringa inkomst nog för att trygga verksamheten. Problemet med 

denna tankegång är att brukaren då felaktigt utgår från att stödet är utformat som ett ekono-

miskt komplement till brukarens företag när det istället är tänkt att vara en ersättning för den 

tjänst brukaren utför då han/hon genom djurhållningen håller landskapet öppet och bevarar 

biologisk mångfald.44

På en direkt fråga om Sveriges jordbrukspolitik är det få av brukarna som ger ett rakt svar, 

även om åsikterna klart redovisats i tidigare frågor. Något som orsakar störningar är rovdjurs-

politiken. Det uppkommer ohållbara problem för brukarna när det å ena sidan finns rovdjurs-

revir på det område där djuren går fritt och lagar som förordnar djurens rätt till skydd samt å 

                                                           
40 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:3. 
41 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:3. 
42 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:3. 
43 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:3. 
44 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:2. 
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andra sidan regler för EU-stöd som förutsätter minst tre månaders obrutet bete. Denna ekva-

tion går helt enkelt inte ihop menar brukarna.45

 

Kulturbevarande 

Angående bevarandet av kulturtraditioner och kulturarv är brukarna i huvudsak överens. De 

anser att traditioner är mycket viktiga att bevara och många tycker att de själva bidrar till 

detta. En brukare skriver att ”Arbetar ibland fortfarande för skolklasser, önskar att traditionen 

kunde föras vidare. De ungdomar som arbetat med mig de senaste åren kan ju och min dotter 

har det i ryggmärgen”46. En annan menar att traditioner är viktiga att bevara och att denne 

”tänker personligen mest på djurhållningen som sådan. Relationen kor - människor är fantas-

tisk. Något nästan alla kunde få uppleva för inte så länge sedan har nu blivit få förunnat, 

skulle gärna dela med mig av upplevelsen”47. De få brukare som inte är personligt engagerade 

ställer sig positiva till att andra som har större möjlighet istället driver frågan. Vissa brukare 

ger exempel på hur de aktivt för vidare traditioner till yngre generationer; genom att hålla 

föredrag i skolklasser och att inbjuda till kurser och studiebesök på den egna fäboden. Andra 

ser mer praktiskt på frågan och menar att just fäbodtraditionen ska bevaras eftersom den varit 

ett led i jordbruket sedan mycket länge.48

 På frågan om huruvida fäbodar är ett kulturarv och vad som i så fall borde göras för att bäst 

bevara detta var alla överens om att så var fallet men bara några få hade egna tankar om vilka 

åtgärder som krävs. Anledningarna som fördes fram var i stort sett grundade på fäbodbruket 

som unikt för Norden och vissa delar av Sverige, både i jordbrukshistoriskt- och byggnads-

vårds- samt biologisk mångfaldsperspektiv. Förslag som gavs för att lösa bevarandet av fä-

bodbruket var i några fall kopplade till kvarhållandet av den gamla mulbetsrätten. Denna hävd 

innebär att en brukare har rätt att släppa djur på fritt bete i skogen utan att stängsla in dessa. 

Där står även att det istället är den eventuella markägarens plikt att hägna in sina marker om 

denne inte vill ha djuren på sin mark/tomt. Andra förslag gick ut på att fler fäbodinventeringar 

görs och att det sätts in åtgärder mot att gamla fäbodstugor och marker förfaller p.g.a. arvs-

tvister. ”Borde vara förbjudet att låta fäbodar från 1600-talet stå och förfalla”49 som en bru-

kare uttrycker sig. I allt detta fanns en genomgående tanke om att information behövs för att 

                                                           
45 Enkätundersökning, 2006, fråga 4:4 och 4:5. 
46 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:1. 
47 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:1. 
48 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:1. 
49 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:2. 
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både allmänheten och brukarna själva ska få större möjligheter att ingripa och bevara sådant 

som ligger i den enskilda människans närmiljö.50

 

Förhållningssätt 

De anledningar brukarna har till sitt fäbodbruk är högst personligt betingade och varierar från 

brukare till brukare. Det de har gemensamt är att de flesta uttrycker glädje och tillfredsstäl-

lelse över att vara fäbodbrukare. Mer specifikt anger brukarna att anledningar till fäbodbruk är 

djuren som mår bra av att få gå fritt, förfädernas arv som förvaltas till senare generationer, 

den praktiska betesaspekten, den ekonomiska ersättningen från EU och den rent personliga 

aspekten.51

För att gå djupare in på brukarnas personligt länkade anledningar ingick det i enkäten en 

fråga om brukarens egna känslor för tiden på fäboden. Här syns det tydligt att många av bru-

karna har en djup anknytning till fäboden. ”Det är mysigt att åka dit varannan dag och titta till 

fåren”52 säger en brukare, en annan menar att ”på våren längtar man dit för att göra det fint”53 

Endast en av fäbodbrukarna menar att fäbodvistelsen innebär huvudsakligen arbete och ing-

enting annat. Resten berättar att de längtar till fäboden på våren och saknar den på hösten. En 

brukare berättar ”på våren när snön smälter och jorden doftar infinner sig lusten att släppa 

djuren fria och buföra”54. De säger att det är vackert när fäboden blivit ordentligt betad av 

djuren och att en känsla av frihet infinner sig, både för människor och djur.55

De olika djurraser som brukarna har på fäbodarna är rent allmänt ko, får, get, häst och höns. 

Om detta specificeras mer visar det sig att korna är fjällkor eller rödkullor, fåren är dala päls-

får, hästarna tillhör rasen nordsvensk och hönsen är hedemorahöns. Alla dessa raser är klas-

sade som gamla svenska lantraser. I enkäten ställdes även frågor om rasernas eventuella inne-

boende egenskaper och flera brukare anmärkte att de olika lantrasfåren är ”lugna, sällskapliga 

och trygga, duktiga på att aktivt söka föda och har goda flockinstinkter”56. Liknande 

kommentarer fick även lantraskorna, även om det påpekades att rödkullorna är mer egensin-

nade än fjällkorna. Andra kvalitéer är att lantraskorna är duktiga på att undvika rovdjur och att 

de mjölkar bra på skogsbete.57

                                                           
50 Enkätundersökning, 2006, fråga 3:2. 
51 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:4. 
52 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:5. 
53 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:5. 
54 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:5. 
55 Enkätundersökning, 2006, fråga 1:5. 
56 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:1. 
57 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:1. 
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Framtid 

För vissa av fäbodbrukarna innebär nästa femårsperiod att försöka fortsätta på samma sätt 

som tidigare men andra har planer som de hoppas kunna genomföra. En brukare har timrat en 

mindre ladugård och vill renovera en stuga för framtida bruk. Någon annan har många ut-

vecklingsplaner för sin fäbod, i dessa ingår exempelvis att stensätta en gammal brunn och 

sätta upp ny gärdesgård där den gamla har fallit sönder. Samma brukare kommenterar ”att 

verkligheten är något helt annat men vill heller inte ge upp än”58.59

Framtiden är färgad av stor osäkerhet menar brukarna och pekar på rovdjursfrågan. Vilket 

de för övrigt också menar är det största hotet mot fäbodbruket. Någon brukare påtalar även 

svårigheterna med ett ekonomiskt hållbart småskaligt jordbruk. Eftersom brukaren måste för-

sörja sig och sina djur även på vinterhalvåret krävs att djuren är så pass många att det exem-

pelvis lönar sig med mjölkproduktion. Vilket kan vara svårt för den brukare som har en 

mindre djurbesättning eller kanske till och med lånar djur av brukare med större besättningar 

för att få ekonomin att gå ihop.60

Vad det gäller hur mycket kontakt brukarna egentligen har haft med rovdjur, så märks det i 

svaren att erfarenheterna och upplevelserna skiljer sig från fäbodbrukare till fäbodbrukare. En 

brukare skriver att de inte haft någon kontakt alls med rovdjur på sin fäbod, en annan att rov-

djuren känns som ett ständigt hot. En tredje brukare berättar att de länge haft en björnhona 

med tillhörande ungar på sitt fäbodområde och att det hittills inte har varit ett problem. Dock 

har ett vargpar nyligen flyttat in och det innebär att brukaren inte längre anser att det är säkert 

för djuren att vistas på fäboden. Ytterligare andra brukare har haft mer påtagliga kontakter 

med rovdjur. Någon har förlorat ett får, en annan fått en ko björnriven och dödad och ytterli-

gare en brukare har haft stora problem med varg som ”tagit 2 tackor år 2004 och 5 stycken år 

2005”61. Det är i allmänhet vargen som orsakar mest oro bland fäbodbrukarna.62

 

Sammandrag 

Fäbodbrukarna har sammanlagt en mycket positiv på fäbodbruket och är även över lag välin-

formerade om vilka regler som gäller för EU-stöd och annat. Det finns klara skillnader i hur 

de olika brukarna driver sina fäbodar och dessa skillnader ligger antingen i fäbodens möjlig-

                                                           
58 Enkätundersökning, 2006, fråga 4:1. 
59 Enkätundersökning, 2006, fråga 4:1. 
60 Enkätundersökning, 2006, fråga 4:2 och 4:3. 
61 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:3. 
62 Enkätundersökning, 2006, fråga 2:3. 
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heter eller hos fäbodbrukarens intressen. De flesta av fäbodbrukarna är medvetna om och 

stolta över att de genom sin fäboddrift bevarar biologisk mångfald och förvaltar ett viktigt 

kulturarv samtidigt som de bygger upp det biologiska kulturarvet. Det finns en önskan hos 

många av fäbodbrukarna att få möjlighet att visa upp detta och dela med sig av sin fäbod och 

de upplevelser den ger. I undersökningen visar fäbodbrukarna också tydligt att fäbodbrukets 

historia är något viktigt att minnas och förvalta. Detta görs inte minst genom att på fäboden 

producera unika och traditionsenliga livsmedelsprodukter; en av det historiska fäbodbrukets 

främsta uppgifter. Begreppet skötselberoende områden är något som inte behöver förklaras 

för fäbodbrukarna. För dem är det självklart att markerna växer igen om de inte utsätts för ett 

jämnt betestryck och detta är en av fäbodbrukets grundstenar. Djuren är för övrigt en annan 

sak som genom undersökningen har visat sig ha stor betydelse. Det finns olika raser som fä-

bodbrukarna använder sig av i fäbodbruket men generellt sett överväger antalet svenska 

lantrasdjur. Fäbodbrukarna menar att de upplever att de gamla raserna är bättre anpassade till 

livet på fäbod och visar egenskaper som andra raser saknar. Till dessa egenskaper hör för-

måga att självständigt söka föda, försvara sig mot rovdjur och en allmänt tuffare och tåligare 

attityd. Något som skiljer de olika fäbodbrukarna åt är huruvida de söker och får EU-stöd eller 

inte. Vissa fäbodbrukare bedriver inte sitt fäbodbruk på ett sätt som passar ihop med reglerna 

för stödet och för andra är det en välkommen ersättning för fäbodbruket. Generellt sett är fä-

bodbrukarna dock överens om att EU-stödet är bra men innebär ett alltför krångligt pappers-

arbete samt att det inte passar alla de olika varianter av fäbodbruk som finns. Till sist, vad det 

gäller fäbodbrukets framtid är fäbodbrukarna över lag osäkra. De saker som de menar hotar 

fäbodbrukets framtid är den ökande rovdjursstammen och den ekonomiska situationen. Trots 

detta är det flera fäbodbrukare som har utvecklingsplaner för sitt fäbodbruk och många ut-

trycker sin vilja att inte ge upp sitt fäbodbruk eller sluta vara fäbodbrukare.  
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Avslutande diskussion 
Jag började den här undersökningen med att definiera fäbodbruket som skulle undersökas, det 

material som skulle användas och på vilket sätt undersökningen skulle gå till. Jag inledde 

även undersökningen med ett antal frågeställningar som jag nu ska gå igenom för att se om de 

genom min undersökning kunde besvaras. Frågeställningarna var: 

 

• Med vilka brukningsmetoder och med vilken driftsinriktning bedrivs fäbodbruk? 

• Vilka ekonomiska förutsättningar har fäbodbruket? 

• Vilka personliga anledningar har fäbodbrukarna till att bedriva fäbodbruk? 

• Har fäbodbrukarna ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt till de historiska och 

kulturbevarande aspekterna av sitt fäbodbruk? 

 

Nedanför kommer jag att ta upp varje frågeställning för sig och presentera den information 

som framkommit under undersökningens gång för att sedan försöka besvara frågorna. 

  

Praktik 

För att besvara frågan om hur fäbodbruket fungerar i praktiken och för att undersöka vilka 

brukningssätt och driftsinriktningar som de undersökta fäbodbrukarna använder sig av har jag 

dels studerat skötselinformation gällande fäbodar men även fäbodbrukarnas egna åsikter och 

erfarenheter. 

För det första är det vikigt att skapa en bild av hur det nutida fäbodbruket ser ut och vilka 

som är involverade i dess praktiska aspekter. Resultaten från de fallstudier som gjorts (1998 

och 2006) ger svar på det. Resultaten från 1998 visar hur det praktiskt fungerar på fyra fäbo-

dar och vilka förutsättningar fäbodarna har för att genomföra olika arbetsmoment. Några av 

fäbodarna är mycket turismanpassade, någon har stor produktion av mjölk och därmed livs-

medel och någon annan hade inte lika stor kapacitet för sådant. Varje fäbodbrukare sköter sin 

fäbod i enlighet med fäbodens möjligheter. Resultaten från 2006 ger liknande svar. Fäbodbru-

karna har både anpassat sig till fäbodens möjligheter men även anpassat fäboden till de egna 

intressena. De fäbodbrukare som är intresserade av att locka turister till fäboden har servering 

och andra som inte anser att det är lika viktigt låter bli. Några tillverkar livsmedelsprodukter i 

små volymer för det egna hushållet och någon annan har större produktion till försäljning. En 

sak fäbodbrukarna över lag är överens om är hur viktigt det är att bevara fäbodbruket genom 

användning. Fäbodbrukarnas arbete är avgörande för fäbodbruket. 
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För det andra är det nödvändigt att undersöka hur skötselberoende områden fungerar. Till 

detta använde jag mig av boken Miljön som minne av Jan of Geijerstam. I boken förklarar 

Geijerstam vad som händer med marker som i generationer brukats av människor och djur när 

driften avvecklas. Genom Geijerstams beskrivande exempel av vad som hänt i exempelvis 

Ängsö står det klart att detta är en princip som också gäller fäbodbruket; brukas inte markerna 

försvinner den miljö som tagits fram av åratal av skötsel. Geijerstams diskussion angående 

kulturminnen kontra kulturmiljö visar hur olika tankegångar genererar olika respons. Detta får 

stor vikt inom fäbodbruket där det inte är viktigast att fokusera på de enskilda ting som histo-

rien lämnat efter sig utan på den helhetsbild som fäbodbruket utgörs av. 

 Den slutsats som jag drar efter att ha lagt ihop fäbodbrukarnas tankegångar och Geijerstams 

förklaringar är att fäbodbruket i praktiken endast fungerar genom ett hållbart och konstant 

brukande. Jag anser även att det som orsakar störst problem idag är att fäbodbruket ursprung-

ligen är designat för en värld utan elektricitet, maskiner, storskalighet och industrier eller en 

konkurrerande marknad. Fäbodbruket idag måste bedrivas i linje med nutidens regler för 

livsmedelshantering, produktionsmöjligheter, turismtillströmning och, självklart, fäbodbruka-

rens individuella intressen. Vidare krävs det även att allt detta görs i samband med fäbodbru-

kets kulturella bakgrund så att varje fäbod får möjligheten att leva upp till sin fulla potential. 

Slutsatsen är helt enkelt att ett nutida fäbodbruk måste, på ett eller annat vis, anpassa sig för 

att klara av dessa skillnader. 

 

Ekonomi 

När det gäller frågan om vilka ekonomiska förutsättningar fäbodbruket har så har jag använt 

mig av information från dels en intervju med en representant från Länsstyrelsen Dalarnas 

jordbruksenhet och dels av fallstudiernas resultat från både 1998 och 2006. 

Representanten för Länsstyrelsen menar att fäbodbrukarna har rätt att söka ett EU-baserat 

stöd- eller ersättningsbidrag för den tid de lägger ner på fäbodbruket och för att de genom sitt 

fäbodbruk håller landskapet öppet och bevarar biologisk mångfald. Denna ersättning beräknas 

med hjälp av hur många djurenheter det finns på en fäbod, hur stor fäbodens markareal är och 

hur länge brukaren håller sina djur på fäboden. Ersättningen är inte tänkt som ett komplement 

till fäbodbrukarens eget jordbruk eller företag och ska inte heller täcka eventuella upprust-

ningar, investeringar eller utvecklingsplaner som fäbodbrukaren har för sin fäbod. Allt detta 

grundar sig på principen om fritt bete och den beteshävd som enligt traditionen använts inom 

fäbodbruket. 
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Enligt resultaten för 1998 så framgår det inte hur många av fäbodbrukarna som utnyttjar er-

sättningen. Istället syns det tydligt att fäbodbrukarna använder sig av både turism, livsmedels-

produktion och försäljning av diverse produkter för att, till stor eller liten del, finansiera fä-

bodbruket. Resultaten för 2006 ger lite mer detaljerad information. Flera av brukarna uppger 

att de sökt och fått den tidigare nämnda ersättningen men de är generellt sett missnöjda med 

både reglerna för ersättningen och summan ersättningen består av. Kritiken baserar sig på att 

ersättningen har vissa minimikrav och att det inte är möjligt för alla fäbodar att uppfylla 

dessa. Fäbodbrukarna önskar att reglerna istället var mer flexibla och menar att alla storters 

fäbodbruk har lika stor rätt till ersättningen. Vidare anser även fäbodbrukarna att ersättningen 

är för liten för det arbete och den tid de lägger ner på fäbodbruket samt att själva sökandet för 

ersättning innebär mycket pappersarbete och är en alltför tillkrånglad process. 

Alltså, svaret på frågan om vilka fäbodbrukets ekonomiska förutsättningar är ligger både 

hos en frivillig sökbar ersättning som utgår från Länsstyrelsen samt hos fäbodbrukaren vad 

det gäller allt från upprustning till utveckling av det enskilda fäbodbruket. Eftersom det hos 

fäbodbrukarna uppkommit ett missförstånd om vad ersättningen är tänkt att täcka finns ett 

visst negativt inslag i attityden hos vissa fäbodbrukare. Det är även synd att ersättningen i 

vissa sammanhang benämns som ett ”stöd”, vilket ger indikationen att det handlar om ett 

slags bidrag från statens sida och inte rimlig betalning för utfört arbete. 

 

Kulturbevarande 

Angående frågan om vilka personliga anledningar fäbodbrukarna har till att bedriva fäbod-

bruk har jag använt mig av den information angående kulturarv och kulturbevarande som 

framkommit i fallstudierna från 1998 och 2006. För att skapa en bakgrundsbild av vilka beva-

randebegrepp som förekommer inom fäbodbruket och som även fäbodbrukarna lägger stor 

vikt vid har jag också tagit upp tre begrepp; biologisk mångfald, kulturarv och biologiskt 

kulturarv. 

Det Ekeland diskuterar i sin text Fäbodbruk – döende kultur eller framtidsnäring? angående 

bevarandet av biologisk mångfald stämmer bra överens med de erfarenheter fäbodbrukarna 

beskriver i enkätresultaten. Även om inte alla fäbodbrukare är lika insatta i ämnet som Eke-

land är de medvetna om de beslut som fattades vid FN-konferensen i Rio år 1992. Fäbodbru-

ket är en del i bevarandet av den miljö som generationers brukande har skapat och även en del 

i det kulturarv som den svenska staten erkänner. Landsbygdens människor har rätt till gamla 

traditioner och biologisk mångfald i sin närmiljö samt att verka för att vårda och återskapa de 

områden där biologisk mångfald finns eller har minskat på senare år. Vad det gäller begreppet 
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kulturarv har jag använt mig av texten Fäbodskog och fäbodbruk som är skriven av Kelvin 

Ekeland och Gunvor Gustafson. Denna text beskriver istället vikten av att den kulturhistoriska 

kunskap som hör till traditionella verksamheter, som fäbodbruket, också bevaras. Det vikti-

gaste Ekeland och Gustafson vill förmedla och även det som påverkar fäbodbruket mest är 

tankegången om att en traditionell syssla inte kan utföras om ingen minns hur och på vilket 

sätt den utförs. I fäbodbrukets fall kan detta jämföras med livsmedelsproduktionen som histo-

riskt sett varit en av anledningarna till fäbodbruk. Om ingen minns hur osten bereds (med 

vilka verktyg, på vilket sätt, med vilken kryddning, med hur lång lagring och förvaring) hur 

ska då någon kunna fortsätta producera traditionella livsmedelsprodukter i fäbodmiljö? Det 

tredje begreppet, biologiskt kulturarv, är kort sagt det helhetsbegrepp som bäst passar in på 

fäbodbrukets alla aspekter. Jag använde mig av skriften Skogens biologiska kulturarv av Ma-

rie Emanuelsson för att skapa en klarare bild av hur mycket som begreppet innefattar och på 

vilket sätt fäbodbruket passar in i sammanhanget. Emanuelsson menar att biologiskt kulturarv 

är biologiska företeelser och värden som uppkommit genom människans nyttjande av natur-

givna resurser och som inte kan bevaras utan människans fortsatta nyttjande. Eftersom fäbod-

bruket baserar sig på principen om konstant brukande och skötselberoende områden känns 

beskrivningen träffande. På detta sätt förankras behovet av fortsatt bevarande genom använd-

ning och i och med detta begrepp öppnas även möjligheten till ett samarbete mellan kultur- 

och naturvård. Något jag anser endast skulle verka positivt för fäbodbrukets framtid. 

I allmänhet är fäbodbrukarna försiktiga med användandet av ovanstående begrepp. Nästan 

ingen nämner biologisk mångfald och det biologiska kulturarvet verkar vara ett helt okänt 

ämne. Vad det gäller kulturarv är fäbodbrukarna lite säkrare och det framgår i fallstudierna 

(1998 och 2006) att de anser sig arbeta för att bevara kulturarvet inom fäbodbruket. Fäbod-

brukarna menar att de i och med sitt fäbodbruk bevarar gamla traditioner och anser att fäbod-

brukets historia är viktig att minnas. Vidare är produktionen av traditionellt framställda livs-

medelsprodukter även något som bevarar kulturarvet men det framställs inte så av fäbodbru-

karna i någon av fallstudierna, istället är det något som de menar är nödvändigt. Det är 

mycket svårt att på modernt sätt göra traditionella produkter, för att få ett bra resultat krävs 

det att gamla recept och tillvägagångssätt följs. På en direkt fråga angående anledningar till att 

bedriva fäbodbruk visar fallstudierna från 2006 att anledningarna till fäbodbruk varierar från 

att vara helt personligt relaterade till att handla om vikten av att förvalta och bevara något som 

fäbodbrukarens förfäder har byggt upp. Över lag menade alla fäbodbrukarna att fäbodbruket 

innebär något alldeles speciellt för dem som människor och att de upplever en längtan till 

fäboden. Med andra ord kan jag säga att fäbodbrukarnas anledningar till sitt fäbodbruk ligger i 
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deras känsla för och glädje över den kulturbevarande gärning som fäbodbruket innebär, även 

om de själva sällan formulerar sig just så. Orsaken till att det krävs flera begrepp för att för-

klara detta är att varje fäbodbrukare förvaltar fäbodbrukets kultur på olika sätt och ett begrepp 

därför inte täcker alla bevarandemöjligheter. 

 

Förhållningssätt 

Den sista frågeställningen handlar om fäbodbrukarnas medvetna eller omedvetna förhåll-

ningssätt till de historiska och kulturbevarande aspekterna av sitt fäbodbruk. För att besvara 

denna frågeställning har jag valt att illustrera fäbodbrukarnas medvetenhet genom att använda 

mig av information som fokuserar på bandet mellan fäbodbrukaren och de djur som han/hon 

bedriver sitt fäbodbruk tillsammans med. Jag kommer sedan att tolka denna information med 

hjälp av Aronssons begreppsapparat och termerna ”historiekultur”, ”historiebruk” och ”histo-

riemedvetande”. 

Boken Sällsynta husdjur och räddande eldsjälar, om svenska lantraser av Andreas Alskog 

och Magnus Berg tar upp ett antal svenska lantraser och beskriver allt från djurens historia till 

utbredning, utseende, användningsområden och kynne. De kor, får, höns, grisar och hästar 

tillhörande svenska lantraser tillskrivs även egenskaper som gör dem extra lämpade att an-

vändas inom traditionellt bedrivet jordbruk. I teorin menar Alskog och Berg att svenska 

lantrasdjur har lättare att hantera ett system som innebär att djuren söker föda själva, har ett 

starkt flockbeteende och hanterar möten med rovdjur. Något som stämmer mycket bra över-

ens med hur fäbodbruket fungerar. 

I fallstudierna från 1998 uppger flera av fäbodbrukarna att de har en eller ett par svenska 

lantraskor på sina fäbodar. Något som speciellt nämns är fördelen med kor av raserna fjällko 

och rödkulla eftersom de inte mjölkar lika mycket som någon av de inplanterade och framav-

lade raserna SRB och SLB, vilket gör att det blir lättare att kunna ta hand om all mjölk i fä-

bodsammanhang. I fallstudierna från 2006 är fäbodbrukarna mer specifika vad det gäller 

svenska lantraskor och hur de skiljer sig från andra koraser. Fallstudierna bekräftar Alskogs 

och Bergs teori om lantrasernas högre anpassning för fäbodbrukets villkor och ett flertal fä-

bodbrukare hävdar bestämt detsamma. 

För att tolka denna information, både fäbodbrukarnas och Alskog och Bergs, och sätta in 

den i ett sammanhang använder jag Aronssons begreppsapparat. I detta fall representerar 

alltså användandet av svenska lantraskor inom det nutida fäbodbruket ett historiebruk där den 

traditionella kunskapen om lantraserna och deras användningsområden och genetiska egen-

skaper finns i fäbodbrukets historiekultur. När denna del av historiekulturen iscensätts i ett 
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historiebruk skapas ett historiemedvetande. Historiemedvetandet formas hos fäbodbrukarna 

när de väljer att reproducera delar av historiekulturen; användandet och bevarandet av 

svenska lantraskor som fjällko och rödkulla. Fäbodbrukarna påverkar fäbodbrukets framtid 

genom att göra medvetna val relaterade till fäbodbrukets historiska och kulturbevarande 

aspekter. 

 

Sammanfattning 

För att kort och koncist besvara de frågeställningar tillhörande denna undersökning spaltar jag 

nedan upp varje fråga och svar för att sedan behandla frågan om undersökningens syfte har 

uppnåtts. 

 

• Med vilka brukningsmetoder och med vilken driftsinriktning bedrivs fäbodbruk? 

Fäbodbruket fungerar bara genom ett hållbart och konstant brukande. Fäbodbruket idag 

måste bedrivas i linje med nutidens regler för livsmedelshantering, produktionsmöjligheter, 

turismtillströmning och fäbodbrukarens individuella intressen. Vidare krävs det även att allt 

detta görs i samband med fäbodbrukets kulturella bakgrund så att varje fäbod får möjligheten 

att leva upp till sin fulla potential. Det som framkommit i undersökningen angående bruk-

ningsmetoder är att fäbodbrukarna anpassar sättet att bruka en viss fäbod till fäbodens möjlig-

heter men även tar hänsyn till sina egna intressen och sedan gör upp planer därefter. De 

driftsinriktningar som undersökningen visat att fäbodbrukarna använder sig av är turism, 

livsmedelsproduktion och/eller en blandning av båda. Dessa inriktningar är också beroende av 

fäbodens och fäbodbrukarens potential. 

 

• Vilka ekonomiska förutsättningar har fäbodbruket? 

Fäbodbrukets ekonomiska förutsättningar ligger både hos en sökbar ersättning som utgår 

från Länsstyrelsen samt hos fäbodbrukaren vad det gäller allt från upprustning till utveckling 

av det enskilda fäbodbruket. Eftersom det hos fäbodbrukarna uppkommit ett missförstånd om 

vad ersättningen är tänkt att täcka finns ett visst negativt inslag i attityden till ersättningen hos 

vissa fäbodbrukare. Det är även missvisande att ersättningen i vissa myndighets- och 

informationssammanhang benämns som ett ”stöd”, vilket ger indikationen att det handlar om 

ett slags bidrag från statens sida och inte rimlig betalning för utfört arbete. 
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• Vilka personliga anledningar har fäbodbrukarna till att bedriva fäbodbruk? 

Varje fäbodbrukare har sina egna intressen, planer, önskningar och åsikter om sitt fäbodbruk 

men något jag tycker finns hos alla är stoltheten över att bevara ett gammalt och traditionellt 

kulturarv samtidigt som de förvaltar den biologiska mångfalden och skapar ett biologiskt 

kulturarv som tillhör varje människa som nu lever eller kommer att leva i Sverige. Den över-

gripande anledningen till att bedriva fäbodbruk är alltså bevarandet av fäbodens historia, kul-

turarv, biologiska mångfald och biologiska kulturarv. 

 

• Har fäbodbrukarna ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt till de historiska och 

kulturbevarande aspekterna av sitt fäbodbruk? 

Fäbodbrukarna har ett medvetet förhållningssätt till fäbodbrukets historiska och kulturbeva-

rande delar. Detta syns inte minst i förhållandet mellan fäbodbrukaren och de djur som 

han/hon använder på sitt fäbodbruk. Genom att välja övervägande svenska lantraskor upprätt-

håller fäbodbrukarna ett historiebruk samtidigt som en historiemedvetenhet formas hos fä-

bodbrukarna. Det nutida fäbodbruket drar fördel av fäbodbrukarnas medvetenhet men det ger 

även det framtida fäbodbruket en bättre utvecklingsmöjlighet. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad innehav och drift av fäbodbruk innebär för 

fäbodbrukare och på vilket sätt fäbodbrukets historiebruk är meningsskapande och betydelse-

fullt för fäbodbrukarna. Det nutida fäbodbruket fungerar genom ett samarbete mellan myn-

digheter och fäbodbrukare och utgörs av ett flertal delar. Jag har i undersökningen redogjort 

för en praktisk, en ekonomisk och en kulturbevarande del av fäbodbruket samt även visat hur 

dessa delar hänger samman med fäbodbrukarnas föreställningar om vad fäbodbruket är, vilka 

är representerade i den förhållningssättsinriktade delen av uppsatsen. Av all denna informa-

tion drar jag följande slutsatser. Innehav och drift av fäbodbruk innebär, framför allt, person-

lig glädje men också arbete och svårigheter för fäbodbrukarna. Fäbodbrukets historiebruk är 

meningsskapande och betydelsefullt för fäbodbrukarna eftersom de delar av historiekulturen 

som fäbodbrukarna reproducerar i det nutida fäbodbruket skapar en kontext till nutiden och en 

länk till historien. Detta ger fäbodbrukarna en känsla av kontinuitet och ansvar. Att vårda och 

förvalta fäbodbruket är något fäbodbrukarna känner stolthet över och ser som mycket viktigt. 

Jag anser att jag genom denna undersökning besvarat mina frågeställningar och uppnått det 

syfte som ligger till grund för uppsatsen. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor 

• Rättviks kommunarkiv 

Dalarnas Fäbodbrukarförbunds (DFBF:s) arkiv 

 Definitioner av fäbodar för projekt Fäbod I 1998 

  Intervjuprotokoll för projekt Fäbod I 1998 

Inventeringsprotokoll för projekt Fäbod I 1998 

Undersökningsprotokoll för projekt Fäbod I 1998 

 

• Intervjuer 

Intervju per telefon med Therese Andersson på Länsstyrelsen Da-
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Material: Renskriven intervju återfinns hos författaren. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkät 2006 

Förklaring: Dessa frågor ingick i den enkät som skickades ut till de fäbodbrukare som omfat-

tades av uppsatsens undersökning. Enkätsvaren finns nu hos uppsatsens författare och det är 

en sammanfattning av dessa enkätsvar som använts som källmaterial i uppsatsen. I uppsatsen 

återfinns enkätsvaren under rubriken ”Fallstudier 2006”. Frågenumreringen i enkäten åter-

kommer i tillhörande styckes fotnoter. 

 

• 1:1 Bufärd 

Hur tar du dig och dina djur till din fäbod? Skiljer sig ditt sätt ifrån det sätt man förr tog sig 

till din fäbod? Har du alltid använt samma metod eller har den förändrats över åren, om så, 

varför? 

• 1:2 Fäbod 

Hur länge har du brukat fäboden? Varför började du med fäbodbruk? 

• 1:3 Huvudnäring 

Är fäbodbruket en nödvändig del i din försörjning eller något du gör på ideologiska eller 

andra icke-kommersiella grunder?  

• 1:4 Anledning 

Varför är du fäbodbrukare? Vad uppnår du och vad är dina personliga mål?  

• 1:5 Upplevelse 

Innebär fäbodvistelsen en rekreation för dig som person? Längtar du till fäboden på våren och 

saknar den på hösten? 

• 2:1 Djur 

Hur många djur har du på din fäbod? Vilka raser? Har du märkt någon/några speciella egen-

skaper som kan tilldelas en viss ras? 

• 2:2 Stöd 

Ansöker du om EU-stöd för ditt fäbodbruk? Om så, anser du att dessa stöd är avgörande för 

att du ska kunna vara fäbodbrukare? 

• 2:3 Rovdjur 

Har du haft några problem med rovdjur på din fäbod? 

• 2:4 Produkter 
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Producerar du några produkter på din fäbod? Om så, vilka och varför? Säljs dessa produkter 

kommersiellt eller är de endast för husbehov? 

 

• 3:1 Tradition 

Vad anser du om vikten att bevara traditioner? Är detta något du tänker på och aktivt försöker 

uppnå? 

• 3:2 Bevarande 

Ser du fäboden som en del av ett kulturarv och något som borde bevaras för framtiden? På 

vilket vis borde detta i så fall göras? 

• 3:3 Turism 

Arbetar du med turism på din fäbod? Har du café, guidade vandringar eller någon annan tu-

rismrelaterad aktivitet? Varför, varför inte? 

• 4:1 Planer 

Hur ser dina planer för framtiden ut angående din fäbod? Har du tänkt att starta något nytt 

projekt? 

• 4:2 Framtid 

Hur tycker du att din framtid som fäbodbrukare ser ut? Går utvecklingen åt det håll du vill 

eller ser du några svårigheter med att fortsätta fäbodbruket? 

• 4:3 Hot 

Finns det i några hot mot fäbodbruket och i så fall vilka? 

• 4:4 Jordbrukspolitik 

Hur påverkar den aktuella jordbrukspolitiken dig som fäbodbrukare? Fungerar det regelverk 

som finns eller orsakar det problem? 

• 4:5 Länsstyrelsen 

Vad anser du om länsstyrelsens förslag på åtgärder vid rovdjursproblem på fäbod? Om du 

satte upp rovdjursstängslade permanenta fållor på din fäbod, bryter du mot något kontrakt då? 

• 5:1 Kommentarer 

Har du några egna åsikter eller svar på frågor som du tycker saknas i enkäten? 
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