
FÄBOD-
RESA

8–10 juli 2014

Fältresa:

Utmarksbruk – ett kulturarv för framtiden?
I Sverige och Norge har det under många sekel förekommit ett omfattande nyttjande av 
utmarksbetesresursen, oavsett om det har handlat om fäbodar, sätrar eller fjällgårdar. 
Ett bruk som har skapat en rik folkkultur och rika natur- och kulturvärden i landskapet. 
Under det senaste halvseklet har antalet brukare med utmarksbete minskat drastiskt, 
vilket utgör ett hot mot den produktionsresurs som utmarksbruket utgör och de 
natur- och kulturarv som är knutna till bruket. Vad behöver göras för att vända den 
utvecklingen? Inom ramen för interreg-projektet Utmarksbete – ett biologiskt kulturarv 
för en hållbar framtid arrangerar vi den 8–10 juli i sommar en fältresa för såväl svenska 
som norska deltagare och med representanter både för brukare, tjänstemän, akademiker 
och politiker. Resan går främst mellan Sør-Trøndelag och Jämtlands län.

Upplägg:
Tema: Syftet med resan är att den ska utgöra ett gemensamt kunskaps- och 
perspektivutbyte och att olika frågor relaterade till utmarksbetets fortlevnad ska belysas 
på de platser vi besöker. Olika intressenter kommer att ha möjlighet att berätta om sina 
farhågor, lyckade lösningar eller framtidsvisioner. Hur möter vi framtiden? Tanken är 
att olika perspektiv ska kunna ventileras och diskuteras. Ämnen som exempelvis natur- 
och kulturvärden, jordbrukspolitik, livsmedelsproduktion, rovdjur och mycket annat 
kommer att diskuteras. 



Resrutt: Från svensk sida finns det två alternativ att utgå från: antingen avreser man 
med minibussar från Östersund under måndagen 7 juli (exakt tid meddelas) eller också 
tisdagen 8 juli från Stjørdal i Norge (tåg från Sundsvall-Östersund kommer fram till Hell 
kl 10.41; flyg Arlanda-Oslo-Trondheim kl 06.20–9.35). 

• tisdag 8/7: Avresa till Budalen från Stjørdal (Hell) c:a kl 11. I Budalen finns två seterdalar, 
Synnerdalen och Endalen, med totalt 11 aktiva brukare. I området, som gränsar till 
Forollhogna Nasjonalpark, kommer vi att besöka och diskutera med lokala brukare. 
Övernattning på seter i Budalen. 

• onsdag 9/7: förmiddagen i Budalen och sedan resa över Brekka in i Sverige och bort till 
Hede och Sånfjället med besök på bl.a. fäbodarna Nyvallen och Östvallen, där vi också 
kommer att övernatta.

• torsdag 10/7: Efter en morgon på fäbodarna i Hede-trakten åker vi till området i 
Klövsjö – ett välbekant fäbodområde. Efter lunch skiljs våra vägar såtillvida att de norska 
deltagarna åker tillbaka samma väg medan de svenska åker vidare till Östersund med 
avsikt att komma dit senast vid 18-tiden.

Mat och logi: Det kommer att bjudas på lokal mat av lokala råvaror och boendet kommer 
att vara enkelt.



Pris: Om inte intresset blir alldeles för stort är tanken att deltagandet ska vara gratis.

Anmälan: Antalet platser är begränsat och generellt gäller först till kvarn, men i syfte att 
kunna uppnå en bred representation så tar vi oss friheten att vid behov använda positiv 
särbehandling. 
    Anmälan senast 5 juni 2014!

Frågor, preliminär intresseanmälan eller definitiv anmälan till: 
— Sverige: Hakan.Tunon@slu.se (Mobil: +46 70 361 50 10)
— Norge: Bolette.bele@bioforsk.no (Tlf.+47 91 19 53 59)




