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ABSTRACT   
 

This study examines the difficulties and possibilities that mountain holding farmers have 

today. The following questions were considered: i) Who is cultivating mountain holdings 

today? ii) Which is the most important reason to keep animals there? iii) What kind of 

subsidies are most common? iv) What kinds of animals and what breeds are the most 

common? v) For how long period of time are the animals kept at the mountain holdings every 

season? vi) How are the fundamental regulations in the animal welfare law being followed, 

and are there any problems/conflicts in keeping animals at the mountain holdings? vii) What 

meaning do the animals have for the farmers and what are the farmer’s thoughts about the 

future? A survey based on these issues was sent out to 107 mountain holdings farmers with 

animals on grazing land, where 59 % submitted a response. The results showed that 

knowledge on how to keep animals at the mountain holdings was overall good. The biggest 

difficulties for the farmers were not following the current regulations but an increased number 

of predators and poor profitability. 45 % of 62 responders thought predators were a problem 

and 35 % that poor profitability was a problem. The possibilities that farmers have are mostly 

to focus their resources on tourism. Today we talk about biological diversity, locally produced 

and national particularities, and from this study I think that the mountain holdings have 

several important functions to fill there.  
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Sammanfattning 

 
Efter att fäboddriften nått sin storhetstid i mitten av 1800-talet skedde det en kraftig 

minskning vilket nästan resulterade i att de försvann helt (Leffler, 2006). I slutet av 1900-talet 

och början av 2000-talet började det talas om vikten av den biologiska mångfalden i våra 

länder. Med stöd från Europeiska Unionen (EU) samt regionala satsningar gavs det möjlighet 

att återuppta driften för de fäbodar som fortfarande fanns kvar. Fäbodarna uppfyllde nu inte 

bara huvudsyftet att försörja djuren med bete utan lyfte också åter fram ett gammalt och 

genuint jordbrukararv. 

 

Att återuppta en gammal jordbruksform och driva den i ett modernt samhälle är inte alltid 

enkelt. Det krävs stor kunskap i fäbodrift samt förståelse från omgivningen. Enligt 

indikationer som Länsstyrelsen Dalarna fått har det inte alltid varit så. Bidragen som varit 

kopplade till antalet djur kan vara en anledning. De har lockat personer att hålla mer djur på 

fäbodvallarna än vad de klarat av. Det har inneburit en risk ur djurskyddssynpunkt då djuren 

inte fick plats i byggnaderna ordentligt, markerna trampades sönder, djur vandrade ner till 

byarna och tillsynen av samtliga individer blev eftersatt. Det fanns också en risk att djur av 

raser som inte var lämpade att gå lösa släpptes fria på vallen.  

 

Undersökningens syfte var att få ökad förståelse och insikt över hur de människor som idag 

lyckas driva en levande fäbod går till väga. Vilka svårigheter respektive möjligheter ställs de 

inför då de driver ett fäbodbruk efter gammal tradition och samtidigt följer gällande 

regelverk? För att uppnå syftet skickades en enkät ut till samtliga fäbodbrukare som var 

registrerade hos Länsstyrelsen att de hade betesdjur. Enkäten formades utifrån 

examensarbetets frågeställningar som är; 1) Vem brukar levande fäbodar idag, 2) vilken är 

den viktigaste anledningen till att djur hålls på fäbodarna samt hur länge har det varit djur där, 

3) vilka bidrag är vanligast att en fäbodbrukare erhåller, 4) vilka djurslag och hur många av 

varje djurslag är vanligast på fäbodarna, 5) vilka raser är vanligast av respektive djurslag, 6) 

under hur lång period hålls djur på fäbodarna varje säsong, 7) hur följs de grundläggande 

bestämmelserna i Djurskyddslagen, 8) upplevs det problem/konflikter med att hålla djur på 

fäbodarna, 9) vad betyder djuren på fäbodarna för brukarna samt 10) vad tror fäbodbrukarna 

om att hålla djur på fäbodarna i framtiden? 

 

Resultatet från enkätundersökningen visade på att kunskapen om djurhållning på fäbodarna 

överlag var mycket god. De största svårigheterna att driva fäbodbruk var inte att följa gällande 

regelverk utan snarare en ökande rovdjurstam och dålig lönsamhet. Om inget gjordes åt dessa 

problem var de flesta överens om att framtiden för fäbodarna såg mörk ut. Det skulle innebära 

slutet för ett genuint kulturarv som ansågs vara viktigt både för människans och djurens 

välbefinnande samt för den svenska landskapsbilden.  

 

De möjligheter som dagens fäbodbrukare såg var att satsa på information utåt samt turismen. I 

dagens samhälle pratas det allt mer om biologisk mångfald, avkoppling, kulturarv, 

närproducerat, lokalodlat, småskalighet och ekologiskt. En levande fäbod med djur innefattar 

flera av dessa ledord. Nationella säregenheter och traditioner är också något som 

uppmärksammas allt mer runt om i världen. Om bara omgivningen får upp ögonen har 

fäbodarna utan tvekan flera viktiga funktioner att fylla. 
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1 Inledning  

Efter att fäboddriften nått sin storhetstid i mitten av 1800-talet skedde det en kraftig 

minskning vilket nästan resulterade i att de försvann helt (Leffler, 2006). I slutet av 1900-talet 

och början av 2000-talet började det talas om vikten av den biologiska mångfalden i våra 

länder. Med stöd från Europeiska Unionen (EU) samt regionala satsningar gavs det möjlighet 

att återuppta driften för de fäbodar som fortfarande fanns kvar. Fäbodarna uppfyllde nu inte 

bara huvudsyftet att försörja djuren med bete utan lyfte också åter fram ett gammalt och 

genuint jordbrukararv. Följderna blev bevaring och återtagande av en biologisk mångfald som 

både innefattade artrikedom, byggnader och traditioner. 

För att fäbodarnas drift och underhåll skulle bevaras i så stor utsträckning som möjligt kom 

olika stöd och ersättningar med krav och åtgärdsplaner (Betesmarker och slåtterängar, 2009). 

En av de viktigaste ersättningarna för att driva en levande fäbod var kopplat till antalet djur 

och kallades för fäbodbete. Förenklat var det så att desto mer djur som hölls på fäboden desto 

mer pengar kunde betalas ut. Det kunde innebära en risk ur djurskyddssynpunkt om det hölls 

för stort antal djur på fäbodarna mot vad brukaren klarade av. Det blev för trångt i 

byggnaderna där djuren hölls, markerna trampades sönder och djur vandrade ner till byarna då 

betet tog slut. Med ett för stort djurantal fanns det risk att tillsynen av samtliga individer blev 

eftersatt. Det fanns också en risk att djur av raser som inte var lämpade att gå lösa släpptes fria 

på vallen. Problem som svårigheter att hitta föda och vatten samt skador från rovdjur och 

terräng kunde bli följderna. 

Med denna bakgrund fanns det ett behov för Länsstyrelsen Dalarnas att få ökad insikt och 

kunskap över hur djuren har det på dagens fäbodar. Då fäbodar är en verksamhet som enbart 

drivs under sommarsäsongen och som ofta är svårtillgängliga samt ligger långt bort från 

allmänhet, har kontroll av djurhållningen inte prioteras av myndigheter. Fakta, kunskap och 

erfarenhet samlades in och sammanställas med målet för ökad förståelse och dialog. I slutet av 

utbildningen som djurskyddskontrollant och med stort intresse för traditionell djurhållning, 

lantraser samt kulturhistoria från mitt egna län var det en uppgift som passar mig perfekt. 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse och kunskap om vilka svårigheter 

respektive möjligheter Dalarnas fäbodbrukare har idag att driva fäbodbruk efter gammal 

tradition och samtidigt följa gällande regelverk.   

 

Frågeställningar 

 Vem brukar levande fäbodar idag?  

 Vilken är den viktigaste anledningen till att djur hålls på fäbodarna och hur länge har 

det varit djur där? 

 Vilka bidrag är vanligast att en fäbodbrukare erhåller? 

 Vilka djurslag och hur många av varje djurslag är vanligast på fäbodarna? 

 Vilka raser är vanligast av respektive djurslag? 

 Under hur lång period hålls djur på fäbodarna varje säsong? 

 Hur följs de grundläggande bestämmelserna i Djurskyddslagen? 

 Upplevs det problem/konflikter med att hålla djur på fäbodarna? 

 Vad betyder djuren på fäbodarna för brukarna? 

 Vad tror brukarna om att hålla djur på fäbodarna i framtiden? 

1.2 Avgränsning 

Examensarbetet behandlar enbart information från fäbodbrukare verksamma i Dalarna och 

som håller betesdjur på fäboden. Det skulle ha varit mycket intressant och lärorikt att besöka 

eller intervjua fäbodbrukarna personligen men tyvärr var det inte möjligt på grund av tidsbrist 

och för att det inte var fäbodsäsong under arbetes gång. 

De djurskyddsbestämmelser som undersökningen grundar sig på är i huvudsak de 

grundläggande portalparagraferna i Djurskyddslagen. Denna avgränsning gjordes då dessa 

paragrafer är grunden för den svenska djurskyddslagstiftningen och är övergripande inom de 

viktigaste områdena.  

Fördjupning i rovdjursfrågor har undvikts då det är ett område som Länsstyrelsen Dalarna och 

andra aktörer redan arbetar mycket med.  
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2 Bakgrund  

2.1 Fäbodar förr 
 

Fäbodbruk är en mycket gammal jordbruksform som har sin början långt tillbaka i vår 

svenska historia (Ekstam och Forshed, 2000). Troligen uppkom fäbodarna redan under 

järnåldern då det började råda betesbrist runt de fasta bosättningarna. Att de sedan var 

utbredda på olika håll över landet under medeltiden vet man med säkerhet utifrån fynd och 

dokumentation. I den gamla Dalalagen står det bland annat att fäbodväsendet var väl utvecklat 

i Dalarnas län under medeltiden (Ohlson, 1996). Utveckling av fäbodar gick sedan stadigt 

framåt för att sedan nå sin storhetstid i mitten av 1800-talet, det fanns då cirka 20 000 fäbodar 

utspridda över landet. 

 

Det ökande behovet av fäboddrift var följden av att Sveriges befolkning snabbt växte och 

efterfrågan på djur och livsmedel blev stor (Fäbodskog och fäbodbruk, 1997). Det behövdes 

mer bete till djuren än vad markerna kring gårdarna hade tillgång till. Eftersom det fortfarande 

var möjligt att hitta orörda lämpliga betesmarker längre bort från byarna som inte ägdes av 

någon, vallades djuren dit. Dessa marker låg ofta långt bort från byn och ibland var det inte 

lönsamt att återvända förrän djuren fått i sig tillräckligt med näring. Om det förutom bra bete 

också fanns tillgång på vatten av god kvalitet och den närliggande skogen innehöll ved och 

virke erbjöd det möjlighet att stanna under hela sommarsäsongen (Leffler, 2006). Enklare 

stugor byggdes och om förutsättningarna fortsatte att vara goda togs djuren dit nästa säsong 

och fäboden växte fram. Den naturliga växtligheten på vallen kunde nu utnyttjas till fullo 

medan markerna runt hemgården fick växa till sig för att istället användas till vinterfoder. 

Fäbodarna blev på så vis viktiga komplement till gårdarna hemma i byarna.   

 

Fäbodarnas huvudsakliga utbredningsområde i Sverige blev i norra Svealand och södra 

Norrland (Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden, 1998). Bland annat berodde 

det på att dessa områden inte lika snabbt befolkades och att outnyttjade betestillgångar 

fortfarande fanns kvar. En annan anledning varför de flesta fäbodarna etablerades i norr var 

troligen för att en stor del av marken bestod av myrar, barrskog och fjäll. Dessa marker 

passade inte till att producera foder på utan lämpade sig bättre för bete. I det mer tätbefolkade 

syd- och mellan Sverige fick fäbodkulturen aldrig samma fäste och för de som anlades där var 

driften oftast kortvarig. 

2.1.1 Hemfäboden  

 

Vissa gårdar kunde ha flera fäbodställen som de tog sina djur till under sommarsäsongen 

beroende på betesresurserna, detta kallades flerfäbodsystem (Skötselhandbok för gårdens 

natur- och kulturvärden, 1998). I ett flerfäbodsystem låg oftast en av fäbodarna redan någon 

mil från hemgården. Den fungerade som en extra gård och kallades hemfäbod. Hemfäboden 

användes främst som en anhalt under vårens eller höstens vandring. Där kunde följet stanna i 

ett par veckor och vila samt äta upp sig innan de vandrade vidare till ytterligare en fäbod eller 

tillbaka till hemgården. Till hemfäbodarna flyttade ofta hela hushållet och där kunde de både 

bereda mjölk och bruka jord. I Dalarna kallades ofta denna typ av fäbodar för åkerfäbod. 
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2.1.2 Långfäboden 

 

Under försommaren då betet började ta slut vid hemfäboden vandrade följet vidare till 

långfäboden (Ekstam och Forshed, 2000). Långfäboden kunde vara en eller flera bodar och 

låg ofta långt bort från hemgården. Det var oftast kvinnorna som följde djuren till långfäboden 

för att sedan stanna under hela sommaren, medan övriga i hushållet återvände till sysslorna 

hemma i byn. De som hade flera hem- och långfäbodar hade möjlighet att variera betet och ta 

reda på vallen där djuren inte gick. Denna hävdsrytm var mycket fördelaktig då det gav 

optimalt med vinterfoder (Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden, 1998). 

Flerfäbodsystemen med både hemfäbodar och långfäbodar var vanligt i Dalarna och den 

årliga fäbodvistelsen kunde totalt bli 3-4 månader.  

 

Andra sorters fäbodar som förekom var bland annat fjällbodar som fanns i vissa delar av 

Jämtland och Härjedalen. Dessa fäbodar brukades främst av bönder som inte hade utrymme 

för djuren i sina egna skogar, utan lät djuren beta på fjället i stället. 

 

2.1.3 Byggnaderna 

 

Byggnaderna på fäbodvallen kunde se rätt olika ut beroende på dess placering och vilken 

huvudsaklig inriktning och funktion de hade (Leffler, 2006). Oftast fanns dock en bostuga 

eller vallstuga för vallkullorna och ett fähus till djuren. Bostugan var från början oftast ett 

grått timrat envåningshus med en liten eldstad i mitten. Den saknade för det mesta en skorsten 

då röken fick sippra ut längst med taknocken. Om det fanns fönster var de mycket små. 

 

Fähuset var också en enkel envåningsbyggnad där korna ofta stod uppbundna med huvudena 

längst med ytterväggarna (Leffler, 2006). Får och getter hölls lösa i egna små fähus intill. 

Fähusen skyddade djuren nattetid mot angrepp av insekter och rovdjur och det var där de 

mjölkades morgon och kväll. Ingången till fähuset var vanligtvis via ena gaveln och husen var 

små, trånga och mörka. Som strö till djuren användes mossa eller hackat granris (Fäbodskog 

och fäbodbruk, 1997). Ströblandningen innebar färre insekter, utgjorde mjukt underlag för 

djuren samt drygade ut den värdefulla gödseln. Gödselstacken anlades med omsorg så att all 

dynga kunde tas om hand för att sedan fraktas till hemgårdens odlingsmarker. Fähusen 

saknade oftast höskulle då hö sällan slogs eller förvarades på fäbodarna. 

 

Eftersom följet vanligtvis stannade kvar på fäboden under hela sommaren var de tvungna att 

förvara och behandla mjölken där (Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden, 

1998). Det krävde en bra mjölkbod. Mjölkboden kunde utgöras av en nedgrävd källare 

antingen placerad under bostugan eller fristående i närheten. Bäck eller kallkälla rann till 

fördel i anslutning eller under boden för extra kyla. Mjölken bereddes sedan över den öppna 

spisen i bostugan. Långkok som messmör skedde dock oftast utomhus i en enkel byggnad 

som fungerade som ett kokhus. 

2.1.4 Buföringen 

 

Oftast under samma dag varje vårsommar anordnades det folkfest i byn (Montelius, 1977). 

Det hade förberetts länge och planerats noggrant innan det äntligen var dags att påbörja 

vandringen upp till fäboden. Denna vandring kallas än idag för buföring, buffring eller buföra 

lite beroende på vart man befinner sig. Det var viktigt att alla i samma by genomförde 

vandringen gemensamt då ingen fick komma före och lägga beslag på det bästa betet.  
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Avstånden mellan hembyarna och fäbodarna varierade men det var oftast en lång vandring på 

krokiga vägar och stigar. De hushåll som hade hemfäbodar behövde dock inte gå lika långt på 

en gång. Packningen fick oftast hästarna bära eller dra i kärra medan kvinnorna gick till fots 

och ledde de djur som inte gick lösa. 

 

Buföring och brukandet av fäbodarna var en syssla för kvinnorna eller kullorna som de 

kallades i Dalarna (Montelius, 1977). Om det inte fanns tillräckligt med kvinnor i hushållet 

kunde vallkullor anställas från andra byar. Ibland så hade byns karlar redan varit uppe på 

fäbodarna innan buföringen för att röja upp i skogen, samla in ved och förbereda och fixa 

sådant som behövdes inför sommaren, men de såg alltid till att återvända till hemgården innan 

resten av sällskapet anlände. En anledning varför fäbodarna enbart var en plats för kvinnor 

kunde ha att göra med den så kallade tidelagen (Leffler, 2006). Män fick då enligt lag inte 

vistas ensamma med djur så att de inte skulle frestas att utföra sexuella gärningar med dem. 

Lagen är omnämnd sedan medeltiden och ledde ofta till dödsstraff både för mannen och djuret 

om den bröts. Lagen upphörde att gälla 1944. En annan mer praktisk förklaring till varför 

oftast inga män vistades på fäbodarna var för att någon helt enkelt behövdes hemma på gården 

i byn (Blixt, 1985). Hushållssysslor och djurskötsel var normalt ett kvinnogöra även under 

andra delar av året  

2.1.5 Arbetet på fäbodarna 

 

Det var alltid mycket jobb på en fäbod. Kvinnorna steg upp vid 4-5 tiden på morgonen för att 

mjölka och sköta om djuren (Dalarnas levande Fäbodar, 1999). I början av fäbodssäsongen 

följde de ofta med djuren på betet för att försäkra sig om att flocken fungerade bra och att de 

hittade tillräckligt med mat och vatten. Efter ett tag lät vissa sina djur gå fria på vallen under 

dagarna medan andra vallade dem beroende på risken för rovdjur. Det var oftast de yngsta 

flickorna som fick följa med djuren på betet. Att vara vallkulla var inte en lätt uppgift då det 

krävde god kunskap och förståelse för djuren samt styrka och uthållighet för att ta sig fram i 

skogarna. Den svåraste uppgiften för vallkullan var dock att inte vara rädd för rovdjuren eller 

andra onda ting som kunde lura i skogen. Som skydd kunde vallkullan bära med sig en 

näverlur som hon blåste i, en yxa och eld kunde också fungera som skydd. 

 

Då djuren var ute på vallen under dagarna gjordes fähusen rena och gödseln togs om hand. 

Sedan var det dags att bereda den färska mjölken (Blixt, 1985). Av mjölken tillverkades smör 

och ostar av olika slag. Det kunde vara messmör, vitostar, hårdostar, färskostar och olika 

sötostar. Produkterna förbrukades sällan på själva fäboden utan förvarades och lagrades tills 

kommande vinter. Om kvinnorna inte vallade, mjölkade, skötte om djuren, kokade, ystade 

eller kärnade fanns det alltid något som behövdes diskas, lagas, eller tvättas. Att samla löv, ris 

och kvistar till foder eller påta i grönsakslanden hörde också till sysslorna. 

 

Det var ofta ett hårt och tidskrävande arbete på fäbodarna och kvinnorna var ständigt 

sysselsatta, det betydde dock inte att de inte trivdes med sina fäbodliv. (Leffler, 2006). 

Sysslorna i kombination med isoleringen långt från de övriga byarna bidrog till en stark 

kvinnogemenskap, även mellan fäbodarna. Kvinnorna skvallrade, dansade och spelade musik. 

De fick vara sig själva och ifred från männen och andra i byn. På vissa ställen utvecklade 

kvinnorna signalsystem mellan varandra och fäbodarna som kom att kallas för kulning. 

Kulningen är en sorts sång som går upp i falsett i klar och hög ton och som användes för att 

kommunicera eller varna varandra för rovdjur och inkräktare. Kulning kunde också fungera 

som lockrop på korna. 
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2.2 Djuren 
 

Betesdjuren som var vanligast på fäbodarna var kor, får, getter och hästar (Blixt, 1985). 

Antalet djur varierade beroende på fäbodmarkernas kapacitet. Deras olika betesmönster 

kompletterade varandra bra då de föredrog olika typer av växtlighet. Det gynnade den 

biologiska mångfalden och bidrog till en god återväxt och mindre problem med bland annat 

parasitangrepp. Ungdjur, arbetande hästar och sjuka djur fick oftast gå i inhägnader runt 

fäboden. Ibland så tjudrade man fast dem eller band ihop benen så att de inte kunde ge sig 

iväg så långt. Övriga djur gick oftast lösa på fäbodvallen och/eller skogen. 

2.2.1 Korna 

 

De kor som var vanligast på fäbodarna var inriktningar från våra svenska fjällraskor och 

rödkullan (Leffler, 2006). Dessa raser slogs samman år 1938 och resultatet blev en ny egen ras 

som kallas svensk kullig boskap (SKB). Fjällkon hade ett utseende som kunde variera mycket 

mellan olika delar av landet och även mellan byar och samhällen. De kunde ha horn eller vara 

utan (kulliga). De kunde ha olika tecken, vara brokiga i flera färger eller helt enfärgade. 

Vanligast var dock att de i likhet med dagens fjällkor hade horn och var vita i botten med 

svarta tecken. Rödkullan var som idag en kombinerad mjölk- och köttras (Matzon, 2002). 
Färgen var röd i olika nyanser men små vita tecken kunde förekomma på juver, i pannan eller på 

benen. Fjällkon fanns främst långt upp i norrlandskogarna medan rödkullan var vanligast i 

västra Sverige. 

 

SKB-raserna härstammar från den nordsvenska lantkon och är väl anpassade till varierande 

naturbeten som erbjöds på fäbodarna (Matzon, 2002). Korna är relativt små och smidiga med 

en speciell form på klövarna som innebär att de lättare kan ta sig fram genom terräng i skog 

och mark. Deras små juver bidrar också till ökad rörlighet samt att de sällan skadar spenarna 

(Leffler, 2006). Korna ger trots sin ringa storlek bra med mjölk med hög fetthalt som lämpar 

sig till ost- och smörtillverkning. De ställer inte så höga krav på bete eller foder utan klarar sig 

på relativt lite om de blir tvungna. Jämförelsevis är de fruktsamma och kan nå en hög ålder. 

Det sägs också att dessa raser passar bra på fäbodarna för att de är så intelligenta och 

uppmärksamma och att vissa till och med kan försvara sig mot rovdjur. 

 

SKBs egenskaper har medfört att de fortfarande är de vanligaste raserna på dagens fäbodar. 

Problem som juverinflammation har dock ökat på senare tid (Leffler, 2006). 

Juverinflammation var en sjukdom som var ovanlig förr hos alla raser men blev vanligare i 

början av 1900-talet och senare, troligtvis i samband med dess ökande mjölkproduktion. För 

hundra år sedan vägde en mjölkande ko cirka 400kg och mjölkade mellan 500-1000kg per år 

(Matzon, 2002). Idag väger en ko runt 600kg eller mer och kan producera upp till 8000-

9000kg mjölk per år. Förutom ökad risk för sjukdomar har den ökande mjölkproduktionen lett 

till begränsad rörlighet och ökad skaderisk på juver på grund av dess storlek. 

2.2.2 Fåren 

 

Dagens nordiska får härstammar från det vilda stäppfåret som ursprungligen kommer från 

bergstrakter i västra Asien (Matzon, 2002). Fynd visar på att man började tämja och avla på 

dessa djur redan för mer än 10 000 år sedan. Tamfåren spreds med jordbruket och avlades 

efter dess kvalitet på kött, ull och ibland mjölk.  
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I vårt kalla land har alltid ullen spelat en viktig roll och det var en av de främsta 

anledningarna varför raser som gutefår och skogsfår (värmlandsfår) var vanliga förr. Deras 

kvalitéer på ull på olika delar på kroppen var viktiga då de passade till olika plagg och 

ändamål. Dessa lantraser var också eftertraktade då de var uthålliga och friska samt väl 

anpassade efter utmarkernas betesklimat. 

 

Lantraser eller blandningar mellan olika lantraser är fortfarande vanligast på fäbodarna. 

Gutefåren har sitt ursprung från Gotland och skogsfåren kommer från olika delar av 

mellansverige (Matzon, 2002). Skogsfår är småväxta med stor färgvariation, mest grå och 

brun ofta med en rastalocka i pannan. Både tackorna och baggarna kan ha horn, dock sällan 

lika praktfulla som gutefårens. Lantraserna kan bli gamla i jämförelse med andra raser och har 

oftast en strikt årscykel med lamning i april och brunst i början av november. 

2.2.3 Getterna 

 

Getter var ofta ett komplement till korna på fäbodarna då även dessa mjölkades. De var också 

både lättare och billigare att sköta om och utfodra än korna, främst vintertid (Leffler, 2006). 

Det var anledningen till att de kallades för fattigmanskor. De som inte hade råd med mjölkkor 

hade getter i stället. Getter passade bra på fäbodar och i skogsbygder då de klarade sig på 

mager mark och gärna åt grovt gräs och buskar. De kunde hållas på marker som inte var 

tillräckligt bra för odling eller andra betande djur. De var friska och ihärdiga djur som gav fet 

mjölk som passade till osttillverkning. Det negativa med getter på fäbodar var dock att de inte 

var så självgående på betet som kor. De behövde oftast vallas under dagarna så att de skulle 

hålla sig inom rätt område och inte angripas av rovdjur. 

 

Getter var vanliga i Sverige fram till 1910- talet då det fanns över 1000 000 djur (Fäbodskog 

och fäbodbruk, 1997). Då skogen ökade i värde under 1800- talet beskylldes ofta getterna för 

att skada den vilket medförde att betesinstruktioner och stängselförordningar infördes. De nya 

reglerna försvårade gethållningen markant och idag finns det knappt 1000 getter i hela 

Sverige. 

2.2.4 Hästarna 

 

Fynd har visat att hästen började tämjas för cirka 4 500 år sedan och har används som ridhäst i 

cirka 1000 år tillbaka (Matzon, 2002). Det var först för cirka 100 år sedan som bönderna 

började använda sig av hästar inom jordbruket. De avlade på egenskaper som styrka och 

uthållighet, lätta födslar samt bra födosök. En svensk lanthäst togs fram och grunden lades för 

dagens nordsvenska häst och gotlandsruss. Dessa raser är ursprungliga även om en liten form 

av inkorsningar har förekommit under åren. Tack vare stadig popularitet hos dessa 

mångsidiga och friska hästar klassas de ej som utrotningshotade idag. 

2.2.5 Utfodring 

 

På nätterna när djuren ofta befann sig inomhus eller vid behov fick de stödfoder (Fäbodskog 

och fäbodbruk, 1997). Stödutfodringen bestod oftast av färskt gräs, löv och örter som 

plockades nära vallen. Löven togs som kvistar och bands i kärvar som djuren fick vid 

kvällsmjölkningen. Främst allöv ansågs vara bra för att förhindra mask. Löven skulle då 

torkas, smulas sönder och blandas med salt och mjöl, denna gröt kallades sleke. Även bark 

från sälg, rönn och tall togs in, främst till fåren.  
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Getterna åt gärna granris och korna lavar och mossor. På detta vis hölls vegetationen efter och 

tillsammans med betningen gynnades flera arter av fåglar, insekter och mossor. Det bidrog 

också till en stor svamprikedom i fäbodskogarna. Djuren, särskilt korna, tyckte om svampen. 

Under sensommrarna när betet minskade kunde korna gå långt till skogs på jakt efter 

svampen. Det kunde innebära att de fick svårare att hitta hem och risken för rovdjursangrepp 

ökade. Så när svampen började locka i skogen var det dags att återvända till byn igen. 

2.3 Nedgång 
 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet minskade fäbodbrukandet kraftigt (Montelius, 

1977). Det fanns flera anledningar som hade en mer eller mindre betydande roll för den 

enskilde fäbodbrukaren. 

2.3.1 Befolkningsökning 

 

I samband med att befolkningen ökade, ökade också värdet av skog och djur. Mjölk- och 

köttprodukter efterfrågades och det behövdes virke till att bygga upp städerna med. All skog 

behövdes till skogsbruket. Följderna blev att betet runt hemgårdarna behövde förbättras. 

Förbättringen skedde med hjälp av beredning och dikning av markerna samt konstgödsel. 

Tillväxten av grödor blev bättre och större vilket innebar att beten kunde anläggas och 

stängslas in. Markerna runt hemgårdarna kunde nu försörja djuren med bra foder året runt. 

Fler och bättre redskap och hjälpmedel inom jordbruket bidrog också till att avkastningen på 

bete och foder höjdes avsevärt vid hemgårdarna. Djurantalet kunde utökas runt byarna och 

fäboddriften blev inte lika viktig. 

2.3.2 Skogsindustrin 

 

De som trots detta fortfarande bedrev fäbodbruk med lösa djur på skogen utgjorde problem 

för den snabbt växande skogsindustrin (Ekstam och Forshed, 2000). Djurens betande skadade 

hyggen och den nya plantskogen, speciellt getterna var förödande. Detta ledde till en 

betesförordning som kom ut 1876 och som på vissa ställen förbjöd get- och fårbetning utanför 

ohägnad mark. Följden blev att getterna minskade kraftigt i vissa län. Totalt halverades antalet 

får och getter i Sverige under den perioden. 

2.3.3 Privatisering 

 

En annan lag som också medförde att fäbodbrukandet försvårades var Lagaskiftets 

privatisering av vissa marker mellan 1887-1898 (Leffler, 2006). Den tvingade många brukare 

att överge fäbodarna då dess marker såldes till privat ägo istället för att ägas byavis. 

Privatiseringen innebar också att de som fortfarande bedrev fäbodbruk med frigående djur 

blev tvungna att stängsla in markerna för att hålla kreaturen borta från de privata ägorna.  

2.3.4 Mejerierna 

 

Mejeriernas etablering innebar också stora förändringar (Leffler, 2006). Istället för att själv ta 

hand om den obehandlade mjölken blev det ekonomiskt fördelaktigt att leverera den till 

mejerierna. Det gällde inte alltid fäbodarna då de ofta låg långt bort från samhällena, hade 

dåliga vägförbindelser samt ofta förhållandevis lite djur.  
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Fäbodarnas mjölkproduktion blev därmed inte längre lika lönsam. Samhället gick överlag 

alltmer från självförsörjningen till nutidens penninghushåll. För brukarna innebar det bland 

annat ekonomiska svårigheter att bekosta anställda som kunde hjälpa till på fäbodarna.  

2.4 Fäbodar idag 
 

Att äga och bruka en fäbod idag innebär stora skillnader mot hur det var förr. Trots detta är 

det som att förflytta sig tillbaka i tiden. Ursprungliga traditioner, skötselrutiner och byggnader 

ger alla en stark prägel på fäbodlivet. De mest påtagliga skillnaderna idag jämfört med förr är 

bland annat att dagens fäbodar ofta ägs och brukas av en person, familj eller släkt och inte av 

invånarna i en by (Dalarnas levande Fäbodar, 1999). Brukarna har ofta lönearbeten vid sidan 

om och hemgårdar som brukas parallellt. Extra arbetskraft förekommer sällan vilket bland 

annat innebär att djuren inte vallas utan får gå lösa eller i inhägnad. Moderniteter som 

motordrivna fordon, maskiner och redskap förekommer. Fäbodens syfte är också sällan den 

samma idag. Flera håller djur på fäbodarna för att bevara kultur- och landskapsvärden. 

Fäbodprodukterna är inte heller längre livsnödvändiga för hushållets överlevnad utan säljs 

bland annat till turister.  

  

Att ha mjölkande djur på fäboden innebär också stora förändringar idag mot förr. Dagens 

gällande livsmedelsregler ställer stora krav på bland annat förvarings- och kylmöjligheter 

(Leffler, 2006). På en fäbod kan det vara svårt att leva upp till gällande bestämmelser då de 

kan sakna både el, rinnande vatten eller tillräckliga lokaler. En annan skillnad är också att 

dagens ko mjölkar tio gånger mer än för 100 år sedan. Även om nutidens lantraser inte 

producerar lika mycket som andra framavlade mjölkraser är de idag stormjölkare i jämförelse. 

Förr var sjukdomar som TBC och näringsbrist problem hos kor, idag är det 

juverinflammation. Juverinflammation kan medföra fler sjukdomsalstrade bakterier i mjölken 

vilket innebär en risk om den inte pastöriseras först. Fäbodar har sedan 1998 permanent 

dispens från kravet på pastörisering. Idag säljer vissa fäbodar bland annat en färskost från 

opastöriserad mjölk från ko eller get (Dalarnas levande fäbodar, 1999).  

2.4.1 Fäbodar i Dalarna 

 

Dalarna har ett rikt och varierat landskap med stora geografiska skillnader (Länsstyrelsen 

Dalarna, fäbodar 2007). De södra delarna av länet kännetecknas av öppna och 

sammanhängande odlingsmarker, i mitten finns främst småbruk och i de norra delarna 

återfinns fjällandskap. Sommaren 2006 fanns det totalt 600-700 fäbodar i Dalarna varav ett 

åttital som brukades och hade djur. Det gör Dalarna till Sveriges fäbodtätaste landskap med 

flest fäbodar i bruk. Fäbodarna är viktiga för länet och dess kulturhistoriska värde intresserar 

både den lokala befolkningen samt turismen. Länsstyrelsen Dalarna har under de senaste åren 

med hjälp av ersättningar från EU genomfört olika satsningar på länets fäbodar. Byggnader 

har restaurerats, viktiga landskapselement har tagits fram och djurhållningen underlättats. 

Även utbildningar både för fäbodbrukare och allmänheten har anordnats. De fäbodrikaste 

kommunerna i länet är Malung, Älvdalen, Orsa, Rättvik och Mora. 

 

Enligt en inventering som Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas fäbodbrukarförening gjort 

fanns det år 2006 minst 93 fäbodar med tamdjur på bete i Dalarna län (Slutrapport från 

projektet Fäbodbete och Rovdjur i Dalarna, 2007). Det är en ökning jämfört med tidigare år 

men långt ifrån 1800-talet storhetstid då fäbodbruket omfattade stora delar av länets jordbruk.  
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Enligt inventeringen gick det totalt 2850 tamdjur fritt på bete på fäbodarna sommaren år 2006. 

Av dessa var det cirka 1500 nötdjur, 850 får, 400 getter och 100 hästar. På flertalet av 

fäbodarna hölls olika djurslag och besättningsstorlekarna var i medeltal små. På 68 fäbodar av 

93 togs djuren hem på kvällarna där de stallades in i fähus eller stängdes in i natthäng eller 

innanför rovdjursstängsel. På dessa fäbodar var djurhållaren på fäboden minst två gånger per 

dag och för det mesta bodde de på fäboden under hela säsongen. På 13 av fäbodarna skedde 

skötseln och tillsynen av djuren främst på betet då de inte var präglade till fäboden. Vid dessa 

bodde sällan djurhållaren på fäboden.  

2.5 Sveriges miljökvalitetsmål 

 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål till hjälp för att uppnå ett önskvärt 

tillstånd i vårt lands framtida miljö (Länsstyrelsen Dalarna, miljömål 2009). De flesta 

miljömålen ska uppnås till och med år 2020, alltså inom en generation. Varje miljömål är 

uppdelade i delmål och tillsammans har de 16 nationella miljömålen 72 olika delmål. 

Länsstyrelserna i varje län har anpassat målen för den egna regionen och upprättat en 

handelsplan som sedan ska följas av en utvärdering, uppföljning och rapportering. De 

miljömål som främst innefattar fäbodar är Ett rikt växt och djurliv och Ett rikt 

odlingslandskap. 

2.5.1 Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 

 

Den biologiska mångfalden på olika nivåer minskar snabbare än någonsin idag och utgör ett 

av våra största globala miljöhot (Länsstyrelsen Dalarna, miljömål 2009). Förändringar i hur vi 

använder marken och den ökade belastningen till följd av växande invånarantal och 

konsumtion är några av de orsaker som bidrar. I Sverige är det främst nedläggningen av 

jordbruk som är det största problemet för den biologiska mångfalden. För att uppnå 

miljömålet ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arter ska ha 

sina livsmiljöer säkerställda och de ska finnas i tillräcklig utsträckning. Viktiga naturtyper ska 

restaureras, människor ska ha tillgång till natur- och kulturmiljöer och det biologiska 

kulturarvet förvaltas. 

 

EU:s politik reglerar i stor utsträckning det svenska arbetet för biologiskt mångfald och en 

strategi för dess bevarande har tagits fram. I Sverige har det bland annat inneburit ett 

åtgärdsprogram för hotade arter. Länsstyrelsen Dalarna medverkar i arbetet med 

åtgärdsprogrammet för hotade arter och där har bland annat bevarandet av fäbodmiljöerna 

lyfts fram. För att antalet hotade arter ska öka måste antalet hotade områden och livsmiljöer 

också öka till antalet, där har fäbodarna en viktig uppgift. 

2.5.2 Miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 

 

För Sverige innebär miljömålet att den biologiska mångfalden ska gynnas genom att 

odlingslandskapet hålls öppet och variationsrikt (Länsstyrelsen Dalarna, miljömål 2009). 

Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång, 

traditionsenlig skötsel ska bevaras eller förbättras. För att uppnå miljömålet ska ängs- och 

betesmarker bevaras och skötas, fäbodbete med djur öka samt mängden kulturbärande 

landskapselement vårdas.  
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Det ska också finnas ett tillräckligt antal individer för att säkerställa bevarandet av inhemska 

husdjursraser i landet. För samtliga av dessa punkter har fäbodarna med dess 

brukningsstruktur, djur och byggnader en betydande roll. 

 

Till hjälp för att uppnå miljömålen fanns det år 2009 ett flertal jordbruksstöd i form av 

miljöersättningar och investeringar att söka som finansieras av staten och EU. Förutom dessa 

jordbrukarstöd fanns även ett flertal andra stöd för projekt och utveckling av 

jordbruksnäringen och renovering av fäbodar. 

2.6 Stöd till jordbruket 

2.6.1 Miljöersättning  

 
Miljöersättning innebär ett åtagande under en femårsperiod (Miljöersättningar, 2007). Under 

perioden ska marken och djuren skötas enligt de villkor som gäller för den sökta ersättningen. 

Det är Länsstyrelsen som sätter upp villkoren och fattar beslut om ersättningar. 

Jordbruksverket betalar sedan ut pengarna varje år. Som fäbodbrukare i Dalarna år 2009 

kunde man söka miljöersättning för vallodling, ekologiska produktionsformer, natur och 

kulturmiljöer i odlingslandskapet, betesmarker och slåtterängar (fäbodbete) samt hotade 

husdjursraser. 

2.6.2 Vallodling 

 

Syftet är att bidra till ett öppet och variationsrikt landskap som gynnar natur- och 

kulturmiljöer (Miljöersättningar, 2007). Ersättningen kan sökas vid odling av slåtter, bete, 

eller frövall på åkermark. Den består av en grundersättning som kan sökas i hela landet och en 

tilläggsersättning inom vissa bestämda stödområden om djur som tackor, getter eller 

nötkreatur hålls.  

2.6.3 Ekologiska produktionsformer 

 

Syftet är att marken ska användas på ett hållbart sätt då ekologisk produktion har positiva 

effekter för markens långsiktiga produktionsförmåga och biologisk mångfald. 

(Miljöersättningar, 2007). Grundersättning kan sökas vid ekologisk odling på jordbruksmark 

samt den extra ersättningen om djurhållningen också är ekologisk. För att få full ersättning 

ska produktionen vara certifierad eller i karens för ekologisk produktion.  

2.6.4 Natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet 

 

Syftet är att bevara och synliggöra kulturhistoriska värdefulla jordbruksmiljöer med spår av 

äldre markanvändning (Miljöersättningar, 2007). För fäbodar kan ersättning sökas för 

landskapselement som brunn eller källa, fägata, stenmur, liten svårbrukad åker samt 

överloppsbyggnader. Överloppsbyggnad kallas en byggnad som hör samman med tidigare 

markanvändning och som idag inte används som boende. Det finns villkor att följa för 

respektive landskapselement men för samtliga gäller att de ska ligga på eller i anslutning till 

åkermark och att igenväxning ska hållas borta. 
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2.6.5 Betesmarker och slåtterängar 

 

Denna ersättning kan sökas vid skötsel eller restaurering av betesmarker och slåtterängar 

(Betesmarker och slåtterängar, 2009). Syftet är att bevara och förstärka dess natur- och 

kulturmiljövärden. De som äger mark tillhörande en traditionell fäbod som årligen betas av 

djur kan söka så kallat fäbodbete. Till fäbodbetet räknas både marken intill fäboden samt den 

mark som betas på vallen eller i skogen. Eftersom det kan vara svårt och veta hur mycket 

mark som betas av djur som går fritt beräknas det utifrån tillgång på mark, antalet betande 

djur samt fäbodens traditionella användande. För att få ersättningen måste marken betas med 

minst 0,2 djurenheter per hektar av djurslagen nötkreatur, får, get och häst. Djuren ska vistas 

vid fäboden under hela fäbodssäsongen, i Dalarna minst två månader.  

 

Länsstyrelsen kan fastställa ytterligare skötselvillkor för ersättningen som reglering av 

tillskottsfoder, när betet ska ske, vilka djur som ska användas samt redovisning av vilka djur 

som betat under säsongen. 

2.6.6 Hotade husdjursraser 

 

Vid hållande av djur som finns med på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser 

kan man få ersättning (Nytt landsbygdsprogram, 2006). För nötkreatur gäller det för fjällko, 

rödkulla och allmogeko och för får ryafår, finullsfår, gutefår och allmogefår. För getter kan 

ersättning sökas för lantrasget och allmogeget. Som för de andra miljöersättningarna gäller 

även här ett åtagande på fem år. 

2.6.7 Miljöinvestering  

 

Miljöinvestering finns inom ersättningsformen utvald miljö (Miljöersättningar, 2007). Inom 

utvald miljö väljer varje Länsstyrelse vilka projekt eller åtgärder som ger rätt till ersättning i 

respektive län. Ersättningen grundas på de kostnader som beräknas uppkomma i projektet och 

det ska finnas en projektplan. Vissa delar är som komplement till miljöersättningarna medan 

andra är enskilda. De insatser som man kan söka ersättning för i Dalarna och som berör 

fäbodarna är; restaurering av betesmarker och slåtterängar, återuppbyggnad av 

trägärdesgård i odlingslandskapet, specialinsatser för landskapets natur och 

kulturmiljövärden, restaurering av överloppsbyggnader samt restaurering av bevarandevärda 

eller svårbrukade marker. Inom utvald miljö finns även kompletterande insatser som kan ge 

ytterligare stöd för särskild skötsel av vissa utvalda miljöer. 

2.6.8 Kompensationsbidrag för vall och betesmark 

 

För vissa mindre gynnade områden i Sverige kan kompensationsbidrag ansökas (Regionala 

stöd, 2007). Bidraget är till för att främja traditionell jordbruksproduktion där det överlag 

råder sämre jordbruksförhållanden. Ersättningen kan betalas ut inom vissa stödområden vid 

odling av vall eller betning av djur på betesmark. I Dalarna kan ersättning sökas i hela länet 

men summan varierar beroende på stödområde, desto längre norrut desto högre 

kompensationsbidrag. 
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2.6.9 Stöd för djur och mjölkproduktion 

 

Denna ersättning kan sökas för dem som bedriver smågris-, mjölk-, slaktsvin- och 

äggproduktion samt gethållning i norra delar av Sverige (Regionala stöd, 2007). Gäller också 

för vissa som odlar grönsaker, potatis och bär. Förutom att jordbruksmarken måste ligga inom 

ett visst stödområde måste den vara minst 3 hektar samt inneha de djur som ersättningen söks 

för. Olika villkor gäller för respektive produktion. För fäbodbrukare är ersättningen främst 

aktuell för gethållning och mjölkproduktion. 

2.6.10 Stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald 

 

Inom EU:s landskapsprogram ansvarar Skogsstyrelsen för tre stöd för skogen, där 

ersättningen för att bevara och utveckla skogens mångfald kan vara aktuell för fäbodbrukare 

(Nytt landsbygdsprogram, 2006). Beroende på vilka värden som ska bevaras eller förstärkas 

upprättas en skötselplan som sedan ligger till grund för arbetet att utveckla skogens natur och 

kulturvärden. 

2.6.11 Gårdsstöd 

 

Alla som har och brukar jordbruksmark som är åkermark, betesmark och slåtteräng, kan få 

gårdsstöd (Gårdsstödet, 2008). Gårdsstödet betalas ut för antal hektar mark med stödrätter, en 

stödrätt motsvarar oftast en hektar mark. Stödrätterna är inte knutna till marken och kan 

köpas, säljas, hyras. Varje stödrätt har ett bestämt värde som variera mellan olika jordbrukare 

och regioner. För att få fullt gårdsstöd ska marken som brukas redovisas och de så kallade 

tvärvillkoren följas. Tvärvillkor är regler som bland annat handlar om hur mark och djur ska 

skötas. Alla lantbrukare inom EU måste följa dessa villkor som syftar till att bevara 

jordbruksmark, förbättra miljön för djur och människor, minska smittspridningen och få 

säkrare livsmedel. Tvärvillkoren är grundförutsättningen för alla areal- och djurbaserade stöd 

och om man bryter mot dem kan det bli avdrag på bland annat gårdsstödet. 

2.7 Regelverk 

2.7.1 Djurskyddsbestämmelser 

 

Den första januari 1944 fick Sverige den första lagstiftningen om djurskydd av förebyggande 

karaktär (SFS1944:219; DL). Innan det fanns enbart paragraf 13 om djurplågeri i strafflagen, 

nuvarande Brottsbalken (SFS1962:700). Paragrafen tillämpas än idag då djur redan har utsatts 

för lidande, den lyder ”om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, 

överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, 

dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år” (Lag 1972:629 16 kap, 13§). 

Djurskyddslagen ändrades och kompletterades ett flertal gånger och den 1 juli 1988 trädde 

nuvarande lagstiftning i kraft, Djurskyddslagen 1988:534 (Statens Jordbruksverk, 2010). 

Grundavsikten att förebygga att djur utsätts för lidande är fortfarande detsamma.  

 

Djurskyddslagen är en ramlag som Riksdagen angett de allmänna och grundläggande 

bestämmelserna för (Statens Jordbruksverk, 2010). Regeringen har sedan uttryckt dessa 

bestämmelser mer konkret i Djurskyddsförordningen (SFS1988 539; DF).  
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Myndigheter som Jordbruksverket har sedan utfärdat mer detaljerade föreskrifter och 

allmänna råd med stöd av lagen och förordningen. Sveriges inträde i den Europeiska unionen 

1995 har inte medfört några större förändringar för den svenska djurskyddslagstiftningen då 

den mer än väl uppfyllde EU:s krav. Syftet med Djurskyddslagen är att så långt som möjligt 

behandla djur väl och skydda dem för onödigt lidande och sjukdom. Dess tillämpningsområde 

avser vård och behandling av samtliga djur som hålls i fångenskap vilket innefattar 

lantbruksdjur, sällskapsdjur, djurparksdjur samt försöksdjur.  

 

Djurskyddslagens grundläggande bestämmelser (2-9§§) även kallade portalparagrafer, 

handlar om hur djur överlag ska hållas och skötas. Dessa paragrafer ska alltid följas 

oberoende av djurslag, verksamhet och produktionsform, de lyder: 

 

”Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”(2§). 

 

 ”Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet skall 

vara av god kvalitet och anpassat efter det djur som utfodras. Stall och andra 

förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas 

rena”(3§). 

 

”Djur ska hållas rena och skötas i god djurmiljö på ett sätt som främjar deras hälsa och ger 

dem möjlighet att bete sig naturligt” (4§). 

 

”Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få 

behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind” (6§). 

 

 ”Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge det skydd 

som behövs…” (8§) 

 

 ”Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, 

skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, 

om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart” (9§).  

 

Det är Länsstyrelsen i varje län som har det övergripande ansvaret för djurskyddet och som 

ser till att Djurskyddslagens bestämmelser efterlevs (Statens Jordbruksverk, 2010). Arbetet 

utförs av djurskyddskontrollanter/inspektörer som genomför rutinkontroller samt uppföljande 

kontroller vid till exempel anmälningar om misstanke om vanvård från allmänheten. 
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3 Material och metod 

 

Tillsammans med länsveterinären i Dalarnas län växte ett förslag på examensarbetets syfte 

och frågeställningar fram. En projektplan för arbetet upprättades och diskuterades med både 

personal på Länsstyrelsen i Dalarna samt handledare på Umeå Universitet. För att få en tydlig 

bild och förståelse för arbetes syfte behövdes bakgrundsinformation. Det gjordes genom en 

omfattande litteraturstudie som blev examensarbetets teoretiska del. Den praktiska delen 

bestod av enkätundersökningen där arbetes frågeställningar ställdes direkt till länets 

fäbodbrukare. 

3.1 Litteraturstudien 

Mycket av den litteratur som fanns om fäbodar var ofta åt det skönlitterära hållet. Det innebar 

mycket känslor, personliga upplevelser och uppfattningar. Det positiva var att bilden av 

fäbodarna blev väldigt målande. Det negativa var att det blev svårt att hitta en objektiv och 

opersonlig bild av fäbodlivet. Efter studier av ett flertal skildringar av fäbodarna växte dock 

en allmän bild fram om fäbodarnas uppkomst, byggnader, traditioner, arbete, djur och till sist 

nedgång. För hur fäbodarna brukas och drivs idag samt fäbodar i Dalarna fanns bra och 

lättillgänglig information, främst från Länsstyrelsen Dalarnas hemsida samt material som de 

givit ut. Även fakta om Sveriges och Dalarnas miljökvalitetsmål fanns att läsa på 

Länsstyrelsens hemsida. Information om ersättningar och bidrag till jordbruket gav 

Jordbruksverket ut till alla berörda varje år. Den information som brukarna fått i form av 

tryckta broschyrer var också den som användes i arbetet. De regelverk som tas upp i 

litteraturstudien är utdrag från Brottsbalken (SFS1962:700) och Djurskyddslagen 

(SFS1988:534). Dessa regelverk går att hitta som pdf-filer på Jordbruksverkets hemsida.  

3.2 Enkätundersökningen 

För att uppnå arbetes syfte togs ett antal frågeställningar fram. Frågeställningarna fick sedan 

ligga till grund för enkäten. Enkäten och dess följebrev samt påminnelse togs fram och 

utformades, se bilaga.  Enkätboken skriven av Jan Trost användes som handbok genom hela 

arbetet. Tidsintervallen mellan utskick och sista svarsdag, 10 dagar, sattes efter handledning 

av Trost. Enkäten och dess följebrev granskades sedan av personal från Länsstyrelsen Dalarna 

samt handledare från Umeå Universitet. När granskningen var klar testades enkäten med 

följebrev på två oberoende personer med lantbruk. 

3.2.1 Enkätens innehåll 

Enkäten bestod av 35 standardiserade frågor med både öppna och slutna svarsalternativ. Med 

det menas att alla tillfrågade fäbodbrukare fick exakt samma frågor och att de både fick skriva 

fria svar samt kryssa i givna svarsalternativ. De flesta frågor med slutna svarsalternativ gav 

också utrymme för att skriva egen kommentar om inget givet alternativ passade.  
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För de frågor där bara ett svarsalternativ skulle anges men majoriteten svaranden har angett 

flera, har frågans resultat sammanställts efter det. Sammanställningen gjordes genom att 

procentsatsen beräknades på antalet svaranden och inte på den totala svarsfrekvensen. Det för 

att ge en tydligare bild av hur många av dem som svarat som angett varje alternativ.  

De första frågorna handlade om personuppgifter som kön och ålder. Sedan ställdes 

bakgrundsfrågor om varför svaranden haft djur på fäboden och i hur många år. På fråga 6 

fanns flera svarsalternativ att välja mellan om vilka bidrag som erhölls på fäboden. Fråga 7 till 

12 behandlade allmänna frågor om djuren på fäboden. Antalet djur, djurslag, ras och hur vida 

de mjölkades eller inte togs upp. Även en fråga om hur länge djuren brukade befinna sig på 

fäboden varje säsong ställdes. 

En av arbetets frågeställningar var huruvida de grundläggande bestämmelserna i 

Djurskyddslagen följdes på fäbodarna. För att få svar på frågan utformades fråga 13 till 30 

utifrån de grundläggande portalparagraferna i Djurskyddslagen. De behandlade områdena 

djurhälsa, foder och vatten, tillsyn och förvaringsutrymmen, transport samt förevisning av 

djur. 

Fråga 20 handlade om huruvida det fanns tillgång till elektricitet på fäboden? Tio av de 

svaranden skrev till ett eget alternativ att de hade eget elverk. Då svaret ansågs vara 

betydande för resultatet lades ytterligare ett svarsalternativ till efter enkätens 

sammanställning, det fick kallas vid behov. 

Fråga 31 till 35 gick under huvudrubriken övrigt och tog upp alternativ på eventuellt upplevda 

problem/konflikter på fäboden och hur de i så fall kunde lösas/undvikas. Under samma rubrik 

fanns även två frågor som de svaranden fritt kunde fylla i vad djuren på fäboden betydde för 

dem samt om de trodde att det kommer att finnas djur på fäbodarna i framtiden. Enkäten 

avslutades med en öppen fråga för övriga synpunkter och kommentarer. 

3.2.2 Följebrevets och påminnelsebrevets innehåll 

I det följebrev som bifogades enkäten berättades att enkätundersökningen var en del av ett 

examensarbete och att det var på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna. Examensarbetes syfte 

presenterades och en förklaring till att varför just en enkät fick ligga till grund för att uppnå 

det. I följebrevet stod det också att enkäten inte hade något att göra med övriga utskick från 

Länsstyrelsen. 

Det betonades att det var helt frivilligt att besvara enkäten men att det skulle betyda mycket 

för examensarbetet om det gjordes. Genom att besvara enkäten kunde synpunkter framföras 

till Länsstyrelsen som sedan kunde vara till hjälp i det fortsatta arbetet för djur på fäbodarna. 

Att enkäten skickades ut till samtliga fäbodbrukare som hade betande djur på fäboden och att 

alla inkomna svar behandlades anonymt och konfidentiellt lyftes fram. Att koden på enkätens 

hörn enbart användes för att kunna påminna de som inte svarat på enkäten och att inga 

individuella svar kunde urskiljas förklarades också. I slutet av följebrevet stod det sista 

svarsdag samt att Länsstyrelsen stod för portot i det medföljande svarskuvertet.  
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Påminnelsebrevet var lika som följebrevet förutom följande text: ”PÅMINNELSE- För en tid 

sedan skickade jag ut en enkät till dig. Det betyder väldigt mycket om du tar dig tid och svarar 

på den. Har du nyligen svarat på enkäten och skickat in den kan du bortse från denna 

påminnelse”. 

3.2.3 Utskick av enkäten 

Den 31 mars 2009 postades de första enkäterna ut till länets fäbodbrukare. Enkäterna 

skickades ut till dem som fanns registrerade hos Länsstyrelsen att de hade betesdjur på 

fäbodar förgående säsong. Totalt fanns det 107 adresser registrerade. Sista svarsdag sattes den 

9 april 2009. Samtliga enkäter hade innan utskicket fått en kod skriven i det ena hörnet. 

Koden användes enbart för att identifiera vilka som svarat på enkäten och klipptes sedan bort. 

Den 14 april 2009, fem dagar efter sista svarsdag skickades samma enkät ut igen till dem som 

inte hade svarat på första utskicket. Denna gång med påminnelsetexten i början av det 

ursprungliga följebrevet. Även här sattes den sista svarsdagen tio dagar senare. Enkäter 

inkomna efter den första maj 2009 togs inte med i undersökningen. Den andra november 2009 

började bearbetningen av samtliga enkätsvar. 

3.2.4 Sammanställning av enkäterna  

Enkätsvaren sammanställdes och bearbetades i dataprogrammet Excel. Frekvens och procent 

beräknades samt tabeller och figurer upprättades. Några av kommentarerna från frågorna med 

öppna svarsalternativ delades in i underrubriker. Vissa kommentarer var så beskrivande att de 

citerades ordagrant i arbetet, andra sammanfattades. 
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4 Resultat 

4.1 Enkätundersökningen ”Djurhållning på fäbodar i Dalarna” 

Totalt skickades det ut 107 enkäter varav 41 svar inkom efter första utskicket. Det innebar en 

svarsfrekvens på 38 %. Två av svaren hade skickats tillbaka av posten med meddelande om 

att adressaten hade flyttat och giltig eftersändning saknades. Ett annat enkätsvar inkom med 

en notering om att personen i fråga aldrig haft eller hade en fäbod. Dessa tre enkäter ströks 

från undersökningen. Efter första utskicket inkom därmed 38 enkätsvar som användes i 

resultatet, det motsvarar en svarsfrekvens på 36 %. Efter andra utskicket inkom ytterliggare 

25 svar. Sammanlagt inkom det 63 ifyllda enkäter vilket medförde en total svarsfrekvens på 

59 %.  

4.2 Fråga 1-3 Personuppgifter 

4.2.1 Fråga 1. Är du? 

Av totalt 63 inkomna enkäter uppgav 36 att de var män och 27 att de var kvinnor. Det 

motsvarar 57 % män respektive 43 % kvinnor. I Dalarnas län år 2008 var den statistiska 

könsfördelningen 50/50 (kvinnor och män i Dalarna 2008) vilket gör att männen var något 

överrepresenterade bland de svarande i undersökningen.   

4.2.2 Fråga 2. Hur gammal är du? 

Fråga två handlade om ålder där fem olika alternativ kunde väljas. Av samtliga 63 svaranden 

uppgav 43 % att de var mellan 55-69 år (se figur 1). 30 % svarade att de var mellan 40-54 år, 

17 % mellan 25-39 år samt 10 % att de var 70 år eller äldre. Ingen fyllde i att de var 24 år 

eller yngre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Åldersfördelningen hos fäbodbrukarna. 
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4.2.3 Fråga 3. Vad arbetar du med? 

Fråga tre handlade om yrken och vad de svarande gjorde utöver fäboddriften. Det var en 

öppen fråga utan svarsalternativ men efter att ha fått in 87 % svar gjordes en grov 

yrkesindelning. Över hälften, 54 %, uppgav att de på något sätt, mer eller mindre arbetade 

med jord- och skogsbruksrelaterade yrken (se figur 2). Inom denna kategori hade bland annat 

jordbrukare, djurskötare, spannmålsodlare, djuruppfödare, skogsbrukare, mjölkproducenter, 

skogsvårdare, snöröjare, foderodlare/försäljare, sågverkspersonal samt pensionerade 

lantbrukare räknats med. De flesta inom detta område hade angivit att de sysslade med två 

eller tre av dessa yrkesalternativ. Vissa hade även lagt till att de drev egna företag som bland 

annat gårdsmejeri, bageri, bygg, turismen och/eller hemslöjd. 

De svaranden som uppgav att de hade yrken som lärare, lantmätare, kantor, ekolog, 

drifttekniker, kokerska, media -projektansvarig, fabriksarbetare, ekonom och affärsbiträde 

samlades under kategorin övriga yrken. Dessa yrken utgjorde tillsammans 20 %. 

15 % av de svarande uppgav att de var pensionärer och 11 % att de hade vårdrelaterade 

yrken som vårdbiträde, sjuksköterska och sjukgymnast med mera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Yrkesfördelningen bland fäbodbrukarna. Indelade efter jord- och 

skogsbruksrelaterade, vårdrelaterade och övriga yrken samt pensionärer. 

4.3 Fråga 4-6 Bakgrund fäbodar 

4.3.1 Fråga 4. Vilken är den viktigaste anledningen till att du haft djur på fäboden de 

senaste fem åren? 

Samtliga svarade på denna fråga men flertalet tyckte inte att endast ett svarsalternativ kunde 

anges, utan hade fyllt i två eller flera. Eftersom majoriteten fyllt i flera sammanställdes frågan 

som om flera svarsalternativ fått anges. Procentsatsen räknades därmed ut på antal svaranden 

och inte på den totala svarsfrekvensen. Det medför att procenten som redovisas ger en bild av 

hur många av de 63 svaranden som angett varje svarsalternativ (se figur 3). 
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Den anledning som valdes flest gånger var hålla fäboden och landskapet öppet med 65 %, 

medan anledningen turismen/besökare valdes minst gånger med endast 3 %. De anledningar 

som kom där i mellan var behöver betet med 36 % samt intresse för gammal tradition och 

bevara familjens/släktens kulturarv med 29 % vardera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Varför har det funnits djur på fäboden under de senaste fem åren?  

4.3.2 Fråga 5. Hur många år har du haft djur på fäboden? 

Fem olika alternativ kunde väljas och utav samtliga 63 brukare som svarat på frågan valdes 

alternativ 9-13 år och 19 år eller mer flest gånger med 29 % vardera (se figur 4). Sedan kom 

svarsalternativet 4-8 år med 22 %. Eftersom det har varit möjligt att fylla i flera 

svarsalternativ har procentsatsen räknats ut på samma sätt som för fråga 4, den redovisade 

procenten anger hur många av de svaranden som fyllt i varje svarsalternativ.  

Två svaranden skrev till kommentaren att fäboden haft djur och varit inom familjen 30- 

respektive 50 år innan de själva tog över. 
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Figur 4.  Under så många år har brukarna haft djur på sina fäbodar. Procentsatsen är 

beräknad på de 63 svaranden och inte på den totala svarsfrekvensen på grund av att flera 

svarsalternativ angavs. 

4.3.3 Fråga 6. Erhåller du några av följande bidrag för fäboden? 

På denna fråga fick flera svarsalternativ anges. Av 17 svarsalternativ hade enbart alternativet 

specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden noll som svarsfrekvens. Två 

svaranden hade uppgett att de inte erhåller några bidrag alls, den ena med kommentaren att de 

höll på att avveckla fäbodbruket och att de senast erhöll bidrag år 2006. Den andra skrev att 

de haft fäbodbruk i över 30 år och än så länge klarat sig utan bidrag.  

Antal svaranden var samtliga 63 och eftersom fler svarsalternativ fick anges räknades 

procentsatsen ut på dessa och inte på den totala svarsfrekvensen. Alternativet betesmarker och 

slåtterängar (fäbodbete) hade valts flest gånger med 84 % (se tabell 1). På andra plats kom 

gårdsstöd med 57 % och sedan kompensationsbidrag för vall och betesmark med 37 %.  

De svarsalternativ som angetts minst gånger var restaurering av bevarandevärda eller 

svårbrukade åkermarker, stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald samt alternativet 

annat, samtliga med 1 %. Svaranden som fyllt i alternativet annat hade inte angett vilken 

annan typ av bidrag som erhållits istället. 

Tabell 1. Bidrag som erhålls för fäboden. Fler svarsalternativ fick anges så procentsatsen är 

beräknad på de 63 svaranden och inte på den totala svarsfrekvensen. 

 
 
 Frekvens Procent 

Har inga bidrag   2 3  

Gårdsstöd  36 57  

Miljöersättningar för:    

Vallodling  13 21  

Ekologiska produktionsformer   11 17  

Natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet   15 24  

Betesmarker och slåtterängar (fäbodbete)   53 84  

Hotade husdjursraser   23 36  

Miljöinvesteringar för:    

Restaurering av betesmarker och slåtterängar   9 14  

Återuppbyggnad av trädgärdsgård i odlingslandskapet   8 13  

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden  0 0  

Restaurering av överloppsbyggnader   3 5  

Restaurering av bevarande värda eller svårbrukade åkermarker  1 2  

Regionala stöd för:    

Kompletterande insatser inom Utvald miljö  12 19  

Kompensationsbidrag för vall och betesmark   23 37  

Stöd för djur- och/eller mjölkproduktion   9 14  

Stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald  1 2  

Om annat vad:  1 2  
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4.4 Fråga 7-12 Djuren 

4.4.1 Fråga 7. Hur många av varje djurslag hade du på fäboden sommaren 2008? 

Av 59 brukare som svarade på denna fråga framkom det att djurslaget som var vanligast på 

fäbodarna i Dalarnas län sommaren 2008 var nötkreatur med 42 % (se tabell 2). Efter kom får 

med 26 %, lamm med 11 % och kalvar strax efter med 10 %. Getter, hästar och killingar var 

inte lika vanliga. Ingen av de svarande uppgav att de haft föl på fäboden.  

Enligt den totala svarsfrekvensen hade 59 brukare tillsammans 1465 djur av olika slag på 

fäbodarna under sommaren 2008, av dessa var 619 nötkreatur, 140 kalvar, 384 får och 170 

lamm. Medeltalet för antalet djur på fäbodarna under sommaren 2008 blev totalt cirka 25 djur 

per fäbod. Medeltalet för antalet nötkreatur blev cirka 13 per fäbodställe och för får 14 per 

fäbodställe. 

Tabell 2: Antalet djur och djurslag på fäbodarna under sommaren 2008. 

Djurslag Frekvens Procent Medeltal 

Nötkreatur 619 42  13,75 

Kalv upp till 6 månader 140 10  4,82 

Får 384 26  14,22 

Lamm upp till 1 år 170 11  13,07 

Häst  38 3  2,11 

Föl upp till 6 månader 0 0  0 

Get 85 6  6,07 

Killing upp till 1 år 29 2  3,62 

Totalt 1465 100  24,83 

4.4.2 Fråga 8. Vilka raser av respektive djurslag? 

På denna fråga svarade totalt 62 brukare av 63. Då det var möjligt att fylla i flera alternativ 

både för respektive djurslag och för vilka raser djurslagen var har procentsatsen beräknats på 

antal svaranden för respektive djurslag. Av totalt 62 svar hade 45 fyllt i att de haft nötkreatur 

på fäboden, det motsvarar 71 %. Av dessa 45 var det 75 % som valde alternativet fjällkor eller 

raser av fjällnära kor (se tabell 3). 24 % angav att de hade andra raser än de som fanns att 

välja på som alternativ. Tre hade Hereford, fyra hade korsningar mellan bland annat 

fjällko/Angus, en hade Charolais, en Highland cattle samt två som inte visste vilka raser de 

hade. Efter de Fjällnära raserna var Rödkullan vanligast med 20 %.  

Andra delfrågan handlade om vilka raser av får som fanns på fäbodarna under sommaren 

2008. Av totalt 62 svaranden angav 28 att de haft får, det motsvarar 45 %. Enligt tabell 3 

valdes alternativ annat flest gånger. Åtta svaranden av elva som valt alternativet annat 

uppgav att de hade blandras mellan okända och kända raser. Resterande uppgav att de haft 

bruna Värmlandsfår, får av svensk lantras samt en som inte visste vilken ras. Pälsfåren med 

36 % blev därmed den fårras som var vanligast på fäbodarna under sommaren 2008. 
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Tredje delfrågan handlade om vilka raser av getter som fanns på fäbodarna sommaren 2008. 

Av totalt 62 svarade 11 att de hade getter, det motsvarar 18 %. Samtliga av de svaranden som 

hade getter hade svensk lantrasget, en av dem hade också getter av Allmogeras (se tabell 3). 

Ingen av de svarande fyllde i alternativet annat. 

Fjärde och sista delfrågan handlade om vilka raser av hästar som fanns på fäbodarna 

sommaren 2008. Av totalt 62 svarande hade 17 hästar, det motsvarar 27 %. Majoriteten som 

hade hästar uppgav att de hade andra raser än frågans angivna alternativ. Varmblod, 

korsningsponny, Islandshäst, halvblod, Gotlandsruss och Connemara, var de raser som togs 

upp. Även om flertalet angivit att de haft andra raser/korsningar så blev rasen Nordsvenskhäst 

vanligast med 47 %. Med Nordsvensk häst räknades både den som används inom bruks- och 

hobbyverksamhet. Efter Nordsvensken är det ett stort hopp till de andra raserna. Ardenner 

med 23 % samt Shetlandsponny och Fjording med 18 % respektive 6 % (se tabell 3). 

Tabell 3. De raser av nötkreatur som var vanligast på fäbodarna sommaren 2008. 

Nötkreatur Frekvens Procent 

Svensk Röd och vit Boskap (SRB) 9 20  

Svensk Jersey Boskap (SJB) 7 15 

Svensk Låglands Boskap (SLB) 3 7  

Rödkulla 9 20  

Fjällko/fjällnära kor 34 75  

Annat 11 24  

Totalt 45  

De raser av får som var vanligast på fäbodarna sommaren 2008. 

 

 

 

 

 

De raser av getter som var vanligast på fäbodarna sommaren 2008. 

Get Frekvens Procent 

Svensk lantrasget 11 100  

Allmogeget 1 9  

Annat 0 0  

Totalt 11  

De raser av hästar som var vanligast på fäbodarna sommaren 2008. 

Häst Frekvens Procent 

Nordsvensk 8 47  

Ardenners 4 23  

Får Frekvens Procent 

Pälsfår 10 36  

Allmogefår 8 29  

Gutefår 5 18  

Ryafår 1 4  

Svenskt finullsfår 2 7  

Annat 11 39  

Totalt 28  
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Fjording 1 6  

Shetlandsponny 3 18  

Annat 11 65  

Totalt 17  

4.4.3 Fråga 9. Har du under de senaste fem åren mjölkat djuren på fäboden? 

På denna fråga var det totalt 55 som svarade. 43 % av dessa hade får och svarade att de inte 

brukade mjölka dem. De fick anvisningar att hoppa vidare till fråga 11. 47 brukare svarade på 

om de hade mjölkat sina kor eller inte. En majoritet på 60 % brukade mjölka korna. En liten 

del på 4 % svarade att de enbart mjölkar dem vissa år. Av 17 personer som svarade på frågan 

om de mjölkat sina getter uppgav 59 % att de inte gjorde det. 35 % brukade mjölka sina getter 

och 6 % mjölkade dem vissa år.  

4.4.4 Fråga 10. Hur brukar du då göra med mjölken? 

De som hade svarat ja på att de mjölkade sina djur på förgående fråga ombads att svara på 

denna följdfråga. Det var 30 brukare av 34 som tidigare svarat ja, som svarade på denna fråga. 

Eftersom fler svarsalternativ kunde anges har procentsatsen räknats ut på antal svaranden och 

inte på den totala svarsfrekvensen.  

Alternativet som angetts flest gånger var tar hand om mjölken själv till husbehov, efter det 

kom tillverkar livsmedel till försäljning med 43 % (se figur 5). Flera fyllde i båda dessa 

alternativ och en kommentar var ”vi tar hand om mjölken till husbehov i första hand men om 

det blir över säljer vi den eller de livsmedel vi tillverkat av mjölken”.  

Av de 10 % som uppgav alternativ annat skrev majoriteten att mjölken ges till kalv. En 

kommentar utöver det redovisade resultatet var att de gärna skulle vilja ha en egen 

mjölkhantering om livsmedelslagen tillät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Visar på vad mjölken används till. Flera svarsalternativ har angetts vilket innebär 

att procentsatsen är beräknad på antalet svaranden. 
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4.4.5 Fråga 11. Hur länge brukar du ha djuren på fäboden? 

Samtliga svarade på denna fråga, varav majoriteten med 65 %, brukade ha djuren på fäboden i 

2-3 månader. 17 % uppgav 3-4 månader, 11 % uppgav 4 månader eller längre och 5 % fyllde i 

1-2 månader. Enbart en brukade ha djuren där en månad eller kortare. 

4.4.6 Fråga 12. När brukar du ta hem djuren från fäboden? 

På denna fråga fick bara ett svarsalternativ anges men det var många som fyllde i flera så 

procentsatsen har räknats ut på antalet svaranden, i detta fall 61 stycken. Procenten ger då en 

bild av hur många av dessa som angett varje alternativ. De flesta brukade ta hem djuren i 

augusti och i september (se figur 6). Enligt kommentarerna var det vanligt att ta hem dem i 

skiftet mellan dessa två månader, alltså i slutet av augusti och i början av september. Flertalet 

hade fyllt i båda svarsalternativen. 

Svaranden ombads att ange motivering för det valda alternativet/alternativen. De som tog in 

sina djur under augusti/september motiverade det med att barnen började skolan, semestern 

var slut, betet minskade, vädret blev sämre, vattnet i pumpen riskerade att frysa samt att älg- 

och björnjakt startade. Jakten medförde okänt folk och lösa hundar i skogarna som kunde 

stressa djuren. Den huvudsakliga anledningen varför djuren togs hem då var den ökade risken 

för rovdjursangrepp. En kommentar var ” idag tvingas vi ta in djuren redan i augusti på grund 

av ökad risk för rovdjur, förr hade vi djuren ute på vallen i minst fyra månader”. 

15 % uppgav att de tog hem djuren under oktober månad. En kommentar var ”då är betet bra 

igen på hemgården”. Ingen uppgav att de tog hem djuren redan i juli eller så sent som i 

november. En brukare svarade att djuren togs hem en period mellan juni och juni då det var 

skördetider hemma i byn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Under den månad djuren tas hem från fäbodarna. 
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4.5 Fråga 13-16 Djurhälsa 

4.5.1 Fråga 13. Har något av djuren drabbats av sjukdomar/skador till följd av 

fäbodvistelsen? 

På denna fråga svarade totalt 60 av 63 inkomna enkätsvar. Då det var möjligt att fylla i flera 

alternativ både för respektive djurslag och eventuella skador/sjukdomar djurslagen haft, har 

procentsatsen beräknats på antal svaranden för varje djurslag.  

44 personer hade svarat på frågan om vilka skador/sjukdomar nötkreatur drabbats av till följd 

av fäbodvistelsen, det motsvarar 73 % av den totala svarsfrekvensen på fråga 13. Det 

alternativ som fylldes i flest gånger med 48 %, var att man inte haft problem med några 

skador/ sjukdomar på nötkreatur till följd av fäbodvistelsen (se tabell 4). En kommentar var 

”inga fäbodrelaterade sjukdomar i alla fall, men juverinflammation har kossorna haft”. De 

skador som var vanligast förekommande med 25 % hos nötkreatur var riv, stick- eller småsår. 

Enligt två kommentarer var de enstaka och i liten omfattning. På tredje plats med 16 % kom 

alternativet skador/sjukdomar orsakade av rovdjur. Några av kommentarerna sammanfattades 

till att djuren stressas, har blivit rivna/bitna och skadat sig då de tvingats fly till följd av 

rovdjuren. Enbart två hade fyllt i alternativet annat. Då berodde skadan/sjukdomen på ormbett 

och en bil som kört över en kalv.  

På frågan om vilka skador/sjukdomar får/getter drabbats av till följd av fäbodvistelsen hade 

33 personer fyllt i alternativet får/get, det motsvarar 55 % av frågans totala svarsfrekvens. 

Även hos får och getter var skador/sjukdomar ovanligt då alternativet inga skador/sjukdomar 

fylldes i flest gånger med 67 % (se tabell 4). Skador som var vanligast var även här orsakade 

av rovdjur med 18 %. En kommentar var ”fåren skadade sig då de sprang genom staketet efter 

dem blivit skrämda av vargen”. Riv, stick- eller småsår kom sedan med 12 %.  Under 

alternativet annat uppgavs problem som får som skadat sina ben när de gått på hyggen och 

stenig mark, infektion i öronen där märkningen satt samt ormbett. Ingen av de svarande hade 

upplevt problem med klövar, parasiter eller juver orsakade av fäbodvistelsen. 

På frågan om vilka skador/sjukdomar hästar drabbats av till följd av fäbodvistelsen hade 12 

personer fyllt i alternativet hästar, vilket motsvarar 20 % av den totala svarsfrekvensen på 

fråga 13. Som för alternativen nötkreatur och får/getter svarade en övervägande majoritet, 

med 83 %, att de inte förekom några skador/sjukdomar hos hästar till följd av fäbodvistelsen 

(se tabell 4). De problem som hade upplevts var insektsangrepp med 25 %. Enligt en 

kommentar kunde främst knott upplevas som ett större bekymmer i fäbodskogarna än vid 

hemgården. Skador/sjukdomar på hovar, av parasiter, orsakade av rovdjur eller fång var det 

ingen av de 12 svaranden som upplevt, inte till följd av fäbodvistelsen i alla fall. 

Tabell 4. Vanligast förekommande skador/sjukdomar på nötkreatur. 

Nötkreatur Frekvens Procent 

På klövar 1 2  

Parasiter 1 2  

På juver 5 11  

Insektsangrepp 3 7  
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Skador orsakade av rovdjur 7 16  

Riv, stick- eller småsår 11 25  

Inga skador/sjukdomar 21 48  

Annat 2 4  

Totalt 44  

Vanligast förekommande skador/sjukdomar på får/getter. 

Får/Get Frekvens Procent 

På klövar 0 0  

Parasiter 0 0  

på juver 0 0  

Insektsangrepp 2 6  

Skador orsakade av rovdjur 6 18  

Riv, stick- eller småsår 4 12  

Inga skador/sjukdomar 22 67  

Annat 3 9  

Totalt 33  

Vanligast förekommande skador/sjukdomar på hästar. 

Häst Frekvens Procent 

På hovar 0 0  

Parasiter 0 0  

Fång 0 0  

Insektsangrepp 3 25  

Skador orsakade av rovdjur 0 0  

Riv, stick- eller småsår 1 8  

Inga skador/sjukdomar 10 83  

Annat 0 0  

Totalt 12  

4.5.2 Fråga 14. Vad brukar du göra för att förebygga eventuella sjukdomar/skador? 

Som för en del tidigare frågor fick flera svarsalternativ anges vilket innebar att procentsatsen 

beräknades på antal svaranden. Av 58 svaranden var det alternativet ser till djuren flera 

gånger per dag som valdes flest gånger med 60 % (se figur 7). Strax därefter valdes 

alternativet tar in djuren under natten med 57 % . Det senaste kan ha valts med tanke på 

risken för rovdjursangrepp nattetid. Några som hade rovdjursstängsel (24 %), kommenterade 

att de hade en så kallad nattfålla. Nattfålla är en typ av rovdjursstängsel med el där man håller 

djuren nattetid.  

Motiveringar till alternativet annat som valdes med 7 % var att ”fäbodbete i sig är 

förebyggande för sjukdomar då djuren betar allehanda välgörande örter och växter” samt att 

”fåren kommer hem ibland för att få lite kraftfoder och vila innan de går vidare ut på vallen 

igen”. Två andra skrev att de inte ser till djuren flera gånger per dag som alternativet löd, utan 

en gång per dag. 
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Figur 7. Förebyggande åtgärder för eventuella skador/sjukdomar på fäboden.  

4.5.3 Fråga 15. Vid skada/sjukdom finns det möjlighet att hålla djuret åtskilt från de 

andra djuren? 

Av de 60 brukare som svarat på denna fråga var det bara två som uppgav att de inte hade 

någon möjlighet att hålla djuren/djuret åtskilt från de andra djuren vid skada/sjukdom på 

fäboden. 48 % hade möjlighet att skilja djuren från varandra medan lika många uppgav att de 

kunde ordna det vid behov. En kommentar var att de kunde ta hem djuret/djuren till fähuset 

vid eventuell skada/sjukdom. 

4.5.4 Fråga 16. Vilka är de normala rutinerna vid kalvning/fölning/lamning/killning? 

Det var 60 brukare som svarade på frågan varav en fyllde i två svarsalternativ, därför 

räknades procentsatsen ut på den totala svarsfrekvensen som för 61 svaranden. 56 % uppgav 

att de inte höll några dräktiga djur på fäboden (se figur 9). En kommentar var ”vi planerar så 

att djuren kalvar innan buffringen”. 21 % som hade dräktiga djur på fäboden lät ankomsten 

ske åtskilt i box/bås eller i inhägnad åtskilt från de andra djuren.  

18 % uppgav att djuren brukade lösa det bra på egen hand ute på betet, med kommentarerna 

att det då sker med extra övervakning. En annan kommentar var ”kalvningen är lättast ute, 

men kalv och moder tas sedan hem direkt på grund av risk för att locka hit rovdjur”. Tre 

svaranden hade fyllt i alternativet annat. En motivering var ”djuren kan ju vara dräktiga när 

de går på fäboden/skogen men födseln sker senare i hemgården”.  

4.6 Fråga 17-19 Foder och vatten 

4.6.1 Fråga 17. När ger du djuren stödfoder utöver betet? 

61 brukare svarade på frågan. Flera svarsalternativ fick anges. Procentsatsen har räknats ut på 

antalet svaranden och inte på den totala svarsfrekvensen.  
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En majoritet på 46 % uppgav att de stödutfodrade vid installning/inhägnad nattetid (se figur 

8). En av kommentarerna löd ” Kor ska alltid ha hö och kraftfoder när de installas, det är 

deras belöning”.  

34 % hade valt alternativet att djuren stödutfodras vid mjölkning som lockbete. Flera 

svaranden hade fyllt i både vid mjölkning som lockbete samt vid installning/inhägnad nattetid, 

troligtvis för att det kan upplevas betyda samma sak om man håller mjölkdjur. 

En av de 25 % som valt alternativet att djuren inte behöver stödfoder kommenterade det med 

att ”stödutfodring är varken tillåtet för bidragen eller är nödvändigt”. Alternativen på 

sensommrarna när betet minskar samt enskilda individer stödutfodras vid behov hade båda 

angetts med 15 %. Kommentar till den sistnämnda var ”stödutfodrar lite på våren då 

sommaren och grönskan kommer sent hit”. Tre brukare hade fyllt i alternativet annat och 

hade sammanfattningsvis kommenterat det med att när djuren kommer hem till fäboden får de 

extra mat, vatten och saltsten innan de beger sig iväg igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Stödutfodring utöver betet. 

4.6.2 Fråga 18. Hur försörjer du fäboden med vatten? 

Av totalt 61 svar var det ingen som försörjde sin fäbod med vatten från kommunala nät. De 

flesta tog vattnet från en grävd eller borrad brunn i anslutning till fäboden (se figur 9). En 

kommentar var ”tyvärr räcker inte vattnet i brunnen hela säsongen, då måste vi ta vatten från 

hemgården”.  

31 % använde vatten från ett närbeläget vattendrag. Tre brukare uppgav alternativet annat 

med motiveringarna att de hämtar vatten från egen källa med självtryck eller hämtar vatten i 

byn till mejeridisk. 
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Figur 9. Vattenförsörjning på fäbodarna 

4.6.3 Fråga 19. Hur får djuren tillgång till vatten? 

Eftersom flera svarsalternativ fick anges på denna fråga har procentsatsen räknats ut på antalet 

svaranden som i detta fall var 62. Det alternativ som valts flest gånger var att djuren själva 

letar upp vattnet på betet med 73 % (se figur 10). Några kommentarer var ”djuren har alltid 

druckit ur en bäck på vallen” och ”de dricker helst från en älv i närheten, den sinar då aldrig”.  

Flertalet som valde förgående alternativ valde också alternativet att djuren får fri tillgång till 

vatten från en behållare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Hur djuren får tillgång till vatten på fäboden. 
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4.7 Fråga 20-25 Tillsyn och förvaringsutrymmen 

4.7.1 Fråga 20. Har du tillgång till elektricitet på fäboden? 

En klar majoritet på 75 % svarade att de inte hade tillgång till elektricitet på fäboden. Tio av 

61 svar skrev till att de hade eget elverk. Därmed lades ytterligare ett svarsalternativ till efter 

enkätens sammanställning, det fick kallas vid behov och fick 16 %. Eget elverk kunde enligt 

kommentarerna vara 12 volts el-aggregat/batteri till stängseltråd, solel, enbart elverk för 

mjölkning och kylning eller helt enkelt eget elverk som bara användes vid behov. 

4.7.2 Fråga 21. Hur har du hållit djuren nattetid under de senaste fem åren? 

På denna fråga fick bara ett svarsalternativ anges men då flertalet av de svarande fyllt i flera 

har procentsatsen beräknats på antalet svarande som i detta fall var samtliga 63. En majoritet 

på 57 % valde alternativet att de hållit djuren inomhus i ladugård/fähus under de senaste fem 

åren (se figur 11). En kommenterade det valda alternativet med att ”för mig är det en 

självklarhet att se till att djuren är inne senast vid 18-19-tiden varje kväll”. 

29 % hade haft sina djur fritt på bete dygnet runt, två av dessa skrev att fåren går fritt på bete 

men hade möjlighet att gå in. Samtliga som valt detta alternativ ombads att gå vidare till fråga 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.  Hur hålls djuren nattetid på fäbodarna? 

4.7.3 Fråga 22. Hur hålles djuren inomhus? 

På förgående fråga ombads 29 % alltså 18 svaranden att hoppa vidare till fråga 25 då de valt 

alternativet att de haft sina djur fritt ute på bete dygnet runt. De antogs då inte ha tillgång till 

förvaringsutrymmen inomhus.  

Totalt var det 76 % av 63 brukare som svarade att de hade tillgång till någon form av 

förvaringsutrymmen för sina djur inomhus på fäbodarna.  
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Av dessa hade 73 % valt alternativen för nötkreatur. Majoriteten med 72 % hade dem 

uppbundna inomhus (se tabell 5). Två kommentarer löd ”korna är uppbundna när de mjölkas 

men får sedan röra sig fritt i fähuset” och ”kalvarna går alltid lösa, är det inte lag på det?”. 

För hästar var skillnaden mellan alternativen inte lika stor. Det var lika vanligt att hålla dem 

uppbundna och/eller i box/bås inomhus. Att hålla dem lösa var vanligast med 43 %. Får 

däremot gick lösa med 83 % och inte uppbundna. Getter hölls både uppbundna och lösa 

inomhus med 43 % vardera. En kommenterade att de brukade ha killingar uppbundna i kätte. 

Några få getter och får hölls i box/bås inomhus. 

Tabell 5: Hur man håller djuren inomhus på fäboden. 

Nötkreatur Frekvens Procent 

Lösa 4 11,4  

Uppbundna 26 74,3  

Box/bås 5 14,3  

Annat 0 0,0  

Totalt 35 100  

Häst   

Lösa 6 42,8  

Uppbundna 4 28,6  

Box/bås 4 28,6  

Annat 0 0,0  

Totalt 14 100  

Får   

Lösa 15 83,3  

Uppbundna 0 0,0  

Box/bås 3 16,7  

Annat 0 0,0  

Totalt 18 100 

Get   

Lösa  6 42,8  

Uppbundna 6 42,8  

Box/bås 2 14,4  

Annat 0 0,0  

Totalt 14 100 

Totalt antal svaranden: 48  

4.7.4 Fråga 23. Vilken typ av underlag står djuren på inomhus? 

46 brukare, av 48 som svarade på föregående fråga, valde att även svara på denna. Enbart ett 

svarsalternativ har valts vilket innebär att procentsatsen är beräknad på den totala 

svarsfrekvensen. Enligt figur 12 hade 57 % av de tillfrågade svarat att djuren står på trägolv 

med strö inomhus, en tillade att de hade djupströbädd. Jordgolv med strö hade 15 %, 

betonggolv med strö 13 % samt jordgolv utan strö med 9 %. Ingen av de svarandena brukade 

ha djuren på betonggolv utan strö inomhus. 
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Figur 12. Typer av underlag som djuren står på inomhus. 

4.7.5 Fråga 24. Hur ofta rengör du till djuren inomhus? 

På denna frågade svarade 90 % av 48 brukare som helt eller delvis håller sina djur inomhus på 

fäboden. En klar majoritet på 88 % fyllde i alternativet rengör/ mockar varje dag. Två 

kommentarer var ”till korna blev det oftast två till flera gånger per dag”.  

7 % angav alternativet vid behov och 5 % att de rengjorde till djuren inomhus en gång per 

säsong. Samtliga som rengjorde till djuren inomhus en gång per säsong kommenterade det 

med att de hade djupströbädd till får. 

4.7.6 Fråga 25. Om djuren går fritt ute dygnet runt hur ofta sker tillsynen? 

18 personer som hade svarat på fråga 21 att de hade djuren fritt på bete dygnet runt under de 

senaste fem åren ombads att hoppa vidare till denna fråga. Förutom dessa 18 svarade även 10 

andra på denna fråga. Orsaken kan vara att denna fråga inte hade någon begränsning tillbaka i 

tiden och/eller att man höll olika djurslag på olika sätt. Sammanlagt uppgav i alla fall en klar 

majoritet på 96 %, av 28 svaranden, att de bedrev tillsyn över sina djur minst en gång varje 

dag. Flera tillade att det oftast blev flera gånger per dag bland annat för att djuren mjölkades 

två gånger/dag. 

4 % uppgav att de såg till djuren flera gånger i veckan. Ingen fyllde i alternativen en gång i 

veckan, varannan vecka, en gång i månaden eller inte under hela säsongen. En brukare hade 

valt att inte fylla i något alternativ men kommenterade frågan med ”det är olika hur ofta vi ser 

till våra djur då tillsynen sker med grannsamverkan”. 
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4.8 Fråga 26-28 Transport 

4.8.1 Fråga 26. Går det att åka bil hela vägen fram till fäboden? 

Samtliga brukare svarade på denna fråga och 90 % av dessa hade en fäbod som man kunde 

åka bil till hela vägen. De resterande 10 % uppgav att annat fordon krävdes och/eller att man 

behövde gå till fots mellan 0,2 till 3km. 

4.8.2 Fråga 27. Hur långt är det mellan din hemgård och fäboden?  

Av 61 brukare svarade en majoritet på 36 % att de hade 6-15km mellan hemgården och 

fäboden (se figur 13). 25 % hade 16-25km och 18 % 36km eller mer. De flesta fäbodarna låg 

alltså 6km eller längre bort från hemgårdarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Avstånd mellan fäbod och hemgård. 

4.8.3 Fråga 28. Hur brukar djuren komma till och från fäboden? 

Samtliga 63 valde att svara på denna fråga och de flesta, 59 %, uppgav att deras djur åkte 

transport hela vägen till fäboden. Trots relativt långa avstånd hade 38 % svarat att de 

vandrade hela vägen. Några kommentarer var ”med korna vandrar vi oftast hela vägen till 

fäboden medan fåren får åka transport” och ”ibland går vi ena vägen men åker transport på 

hem/ditvägen”. En annan kommentar löd ordagrant ”trots att vi har över 36km att buffra gör 

vi det varje år och kommer att fortsätta göra det så länge vi orkar”. Enbart 3 % uppgav att de 

åker transport en bit och vandrar resten av vägen. 
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4.9 Fråga 29-30 Förevisning av djur 

4.9.1 Fråga 29. Har du bjudit in turister att besöka din fäbod under de senaste fem 

åren?  

34 av 62 svaranden uppgav att de inte hade bjudit in några turister till fäboden men att de 

hittade dit i alla fall.  

En kommenterade det med att ” vi har inga skyltar vid vägen eller annonserar i tidningen men 

det dyker ändå alltid upp några turister varje år”, en annan kommentar löd ”nej vi har inte 

bjudit hit några turister och vi har inte sett några heller”.  

26 % hade bjudit in turister till fäboden under de senaste fem åren men enligt en av 

kommentarerna skulle de antagligen hitta till fäboden i alla fall. Sammanlagt var det 19 % av 

de tillfrågade som inte ville ha några besök av turister, några av dessa skrev att det inte 

spelade någon roll. De som inte ville ha några besökare ombads att hoppa till fråga 31 

4.9.2 Fråga 30. Har turismen medfört några av följande problem? 

47 svaranden av totalt 63 inkomna enkätsvar ansåg sig ha erfarenhet av turismen och svarade 

på denna fråga. Eftersom flera svarsalternativ fick anges har procentsatsen beräknats på antal 

svaranden vilket ger en bild av hur många av dessa som angett varje alternativ.  

Som tabell 6 visar innebar turismen i huvudsak inga problem för djuren på fäbodarna. Det är 

81 % överens om. En kommenterade det med att ”än så länge har vi turister i så liten 

omfattning men om de blir fler riskerar det att arbetet störs”. Några av dem som valde 

svarsalternativet annat angav motiveringarna ”det har hänt att de plockat bjällror av djuren”, 

”folk har slängt ut bröd och grönsaker längst med vägen som lockar dit djuren” samt att 

”djuren blir oroliga av frekvent trafik och hundar som ränner omkring”. 

Tabell 6. Problem som turismen kan medföra på fäbodarna. 

 Frekvens Procent 

Nedskräpning där djuren uppehåller sig 3 6  

Skadegörelse på ting som är till för djuren? 3 6  

Djur som har blivit skrämda/stressade 3 6  

Djur som blivit sjuka 0 0  

Djur som blivit skadade 0 0  

Djur som har rymt 1 2  

Inga problem 38 81  

Annat 5 11  

Totalt antal svaranden 47  
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4.10 Fråga 31-35 Övrigt 

4.10.1 Fråga 31. Har du upplevt några av följande problem/konflikter på din fäbod? 

För denna fråga har procentsatsen beräknats på antal svaranden, 62 stycken, och inte på den 

totala svarsfrekvensen. Den procent som redovisas ger en bild av hur många av de svaranden 

som upplevt ett visst problem/konflikt på fäboden. 

Alternativet som fylldes i flest gånger var upplevda problem/konflikter orsakade av rovdjur 

med 45 %. (se tabell 7). Många motiverade valet och sammanfattningsvis tyckte de svarande 

att kombinationen rovdjur och betande djur var svår på fäbodarna och med den växande 

rovdjurstammen var det näst intill omöjlig.  

Att behöva sätta upp och underhålla nattfållor och skyddshagar, leta efter bortskrämda djur i 

skogarna och ständigt behöva oroa sig ledde både till extra arbete samt tog tid och energi. 

35 % av de svarande upplevde att det var svårt att klara det ekonomiskt med djur på fäboden. 

Enligt flera berodde den ekonomiska situationen på att bidragen till levande fäbodar hade 

minskat och lönsamheten för småskaligt jordbruk blivit liten. 18 % tyckte att det var svårt att 

leva upp till de krav som Jordbruksverket, Länsstyrelsen och/eller kommunen ställde. 

Oförstående omgivning över hur ett fäbodbruk med djur bör drivas var det 16 % som 

upplevde. Enligt kommentarerna syftade de flesta på andra fritidshusägare i områden kring 

fäbodarna. Fäbodstugor säljs som fritidshus och köparna är inte införstådda vad det innebär 

att bo på eller nära levande fäbodar. Det klagas på djuren som går fritt och att de förstör 

tomter, rabatter och så vidare. Bland dem som hade fyllt i alternativet annat upplevde 

problem/konflikter som lösa hundar, tid som inte räckte till, lösdrivande djur från andra 

fäbodar, konflikt med jägare samt risk och oro för rovdjur och trafik.  

Tabell 7. Upplevda problem/konflikter på fäboden. 

 

   Frekvens Procent 

Svårt att få tag i traditionella husdjursraser   1 2  

Oförstående omgivning över hur ett fäbodbruk med djur bör drivas 10 16  

Bristande samarbete med myndigheter eller andra intressenter  7 11  

Anmärkningar på din djurhållning från myndighet   3 5  

Svårt att klara det ekonomiskt med djur på fäboden  22 35  

Svårigheter att leva upp till de krav som 

jordbruksverket,  

Länsstyrelsen eller Kommunen ställer   11 18  

Rovdjur   28 45  

Upplever inga problem/konflikter   18 29  

Annat   10 16  

Totalt antal svaranden   62  
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4.10.2 Fråga 32. Vilka förslag har du för att dessa problem/konflikter kan 

lösas/undvikas? 

Totalt 53 av 63 brukare svarade på denna fråga. Det fastän 18 av 62 fyllde i att de inte 

upplevde några problem/konflikter på förgående fråga. Eftersom majoriteten upplevde 

rovdjuren som störst problem i fråga 31, var det inte oväntat att förslaget om fler åtgärder för 

att undvika rovdjursproblematiken valdes flest gånger med 70 % (se tabell 13). Enligt 

sammanfattning av kommentarerna behövdes ett maxtak för rovdjuren införas samt tillåtelse 

att bedriva skyddsjakt vid behov. Andra åtgärder som var önskvärda var tillgång till extra 

arbetskraft som kunde hjälpa till att sköta fållor, valla och vakta.  
 

På delad andra plats kom förslagen att utbilda myndigheter i fäboddrift och bättre och fler 

stöd för att ha djur på fäbodar med 43 % vardera. Till det förstnämnda förslaget var det en 

som kommenterade att ”kommunen och dess djurskyddsinspektörer var i behov av 

utbildning”. Några tyckte att stöden borde anpassas mer till dem som driver levande fäbodar 

med handmjölkning och egen tillverkning. En kommentar löd ordagrant "gärna bättre och mer 

beräknade stöd, inte fler Tack!" 

Det var 11 % som valde alternativet annat och enligt kommentarerna handlade det främst om 

förslag till åtgärder för att lösa/undvika problemen/konflikterna med oförstående 

fritidshusägare i fäbodomgivningarna. ”Fäbodstugor borde inte säljas till vem som helst” och 

”omgivningen borde informeras vad det innebär att bo i eller i närheten av en levande fäbod”, 

var några av kommentarerna. 

Tabell 8. Förslag på hur problem/konflikter kan lösas/undvikas på fäbodarna. 

 Frekvens Procent 

Egen föreskrift/undantagsregler i Djurskyddslagen för att ha djur på 

fäbodar 9 17  

Information till omgivning för ökad kunskap och förståelse 13 24  

Utbilda myndigheter i fäboddrift 23 43  

Bättre och fler stöd för att ha djur på fäbodar 23 43  

Fler åtgärder för att undvika rovdjursproblematiken 37 70  

Inget, bra som det är 3 6  

Annat 6 11  

Totalt antal svaranden 53  

4.10.3 Fråga 33. Vad betyder djuren på fäboden för dig? 

Denna fråga var helt öppen och fri för egna kommentarer och tankar varav det var 90 % av 

totalt 63 som valde att svara. Utav dessa kan man sammanfatta de flesta svaren med meningen 

”djuren på fäbodarna har väldigt stor betydelse”!  

En indelning av kommentarerna om vad djuren betyder på fäbodarna gjordes och 

sammanfattades under rubrikerna kulturarv, människans välbefinnande, djurens 

välbefinnande samt landskapsbilden. Betydelse för människans välbefinnande har inte tagits 

upp i enkäten innan och visade sig vara mycket viktig. 
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4.10.3.1 Kulturarv 

 

Närmare tjugo personer har kommenterat vikten av att ha djur på fäbodarna för att bevara och 

föra vidare ett gammalt och genuint kulturarv. Ett arv och en tradition inom familjen/släkten 

som går långt tillbaka, som vissa har blivit uppvuxna med och som för alla betyder väldigt 

mycket. Att hålla dessa traditioner levande är viktiga då det är ett kulturarv som håller på att 

försvinna.  

 

”Fäbod med djur återskapar den miljö som var vanlig i dessa trakter förr”  

 

Det finns också de som idag driver en levande fäbod som inte har någon anknytning till 

fäbodlivet innan. De har tagit sig an livet som brukare genom nyfikenhet och framförallt 

intresse för gammal tradition.Vare sig man har fäbodlivet med sig i blodet sedan generationer 

eller om man har hittat det av andra skäl är de flesta överens om att hålla djur på fäbodarna är 

ett unikt kulturarv att föra vidare.  

4.10.3.2 Människans välbefinnande 

 

Att ha djur på fäboden betyder mycket för människorna som lever, bor och brukar där. Minst 

15 personer skrev att djuren påverkade dem positivt på något sätt. De skrev att de upplevde 

inre frid, ro i själen och att de var viktiga för det allmänna välbefinnandet. Ett livselixir som 

någon uttryckte det! 

 

Uttryck som ”liv”, ”hopp”, ”rogivande”, ”tillit”, ”sommar”, ”frisk luft” och ”rekreation” var 

återkommande på denna fråga. Att pyssla med djuren på fäboden innebar mycket mer än 

hårda och slitsamma dagar med sena kvällar och tidiga mornarna. En kommentar var ”fäbodar 

med djur är avstressande för nutidsmänniskan, flera stadsbor skulle behöva komma hit” och 

en annan skrev ”till och med vi pensionärer ser livet på fäboden som avstressande, om nu 

pensionärer skulle vara stressade!?” 

 

Att komma upp till fäboden var också en viktig social bit för många. En beskrivande 

kommentar löd ”hos oss samlas alla som bor här runt om kring på mornarna och släpper ut 

djuren tillsammans, vi följer dem sedan en bit, alla som vill får vara med, det är den sociala 

biten, en guldklimp i tillvaron!”. Skötseln av djuren och fäbodarna var en mycket viktig del, 

det var då man träffades, umgicks och gjorde saker tillsammans. Att djuren sedan kunde bidra 

med färska livsmedel av högsta kvalitet såg de flesta som en bonus. Det innebar inte bara en 

uppskattning hos brukarna själva utan också av besökare och turister.  

 

”Djuren är en stor del av mitt liv, de innebär glädje i tillvaron, i strålande försommargrönska 

drar jag till fäboden…….tralla lalalaaaaaa” 

4.10.3.3 Djurens välbefinnande 

 

”En fäbod är till för djuren, de är fäbodens själ, utan djur är den öde och tyst” 

 

Fäbodarna är inte bara viktiga för människornas välbefinnande, de uppfyller fortfarande också 

betydelsen för djuren. Enligt ett tiotal kommentarer märks det skillnad på djurens hälsa, 

kondition, tillväxt och det allmänna välbefinnandet när de får vara på fäbodarna. Djuren har 

möjlighet att röra sig fritt och kan beta av ett stort utbud av olika växter och örter.  



 39 

De blir tvungna att använda sina medfödda instinkter och förmågor att hitta föda, varna och 

skydda varandra från faror samt överlag klara sig på egen hand i skogen eller på vallen. Dessa 

möjligheter ger friska djur som producerar bättre. En kommentar var att ”då djuren mår bra, 

mår alla bra”. 

4.10.3.4 Landskapsbilden 

 

Djuren har också en mycket viktig funktion på fäbodarna genom att hålla markerna öppna och 

bevara den gamla landskapsbilden. Allt eftersom fäboddriften lades ned växte dess 

omgivningar snabbt igen och stugor övergavs och förföll. Utmarkerna hade inte så många fler 

syften än att försörja djuren med bete och utan djur tog skogen åter över. Ett tiotal personer 

har påpekat detta och menar att djuren betyder möjlighet att hålla fäbodarna vid liv och 

markerna runt dem öppna. Det innebär att miljön och den biologiska mångfalden runt 

fäbodarna bevaras och den är unik. 

 

Flertalet av de svarandena har inte bara angett en anledning om djurens betydelse för 

fäbodarna utan flera. Några har helt enkelt bara uttryckt sig med ord som ”allt”, ”mycket”, 

”liv” samt ”frihet” och ”sällskap”. En person har kommenterat hela känslan ”djuren på 

fäboden betyder samspel, mjölk, tillgivenhet, avbetade skogar och vallar, njutning för alla 

sinnen, finns inte tillräckligt med ord som kan förklara, måste upplevas! 

 

Tre personer har också lyft fram det negativa som djur på en fäbod kan innebära. Främst är 

det oron för att djuren ska försvinna och/eller att rovdjuren skadar dem. De som upplevt dessa 

problem tycker att det blivit för tungt att fortsätta. 

4.11 Fråga 34. Vad tror du om att ha djur på fäboden även i framtiden? 

På denna fråga var det 57 som svarade och en majoritet på 22 personer trodde att det största 

hotet för djur på fäbodarna i framtiden var rovdjuren. 

4.11.1 Rovdjur  

 

Flera kommenterade att rovdjursstammen i länet har ökat markant de senaste åren och att 

detta medfört stora problem för att hålla djur på fäbodarna. Djuren blir skrämda, stressade och 

förvirrade av rovdjuren och det finns risk att de springer till skogs, inte hittar hem och 

springer över staket eller terränger med risk att skada sig. Det har också hänt att rovdjuren har 

skadat och dödat boskap, särskilt får och unga djur är i riskzonen. 

Björnarna verkade inte utgöra samma problem som vargarna. Flera skrev att de mer eller 

mindre levt jämte med björnen på fäbodarna i alla tider och att den för det mesta lämnar djur 

och människor i fred. En kommentar var ”så länge björnen accepterar oss så accepterar vi 

den”. Vargarna däremot skapar allt fler problem desto fler de blir och flera brukare menar på 

att även om de försöker är det svårt att leva med vargarna så nära inpå knuten  

Att rovdjurspolitiken inte tar hänsyn till fäbodlivet och allt vad det innebär är många överens 

om, de borde i alla fall få bedriva skyddsjakt vid behov. Ett flertal ser ingen framtid alls med 

sina djur på fäbodarna utan tror att det kommer vara en omöjlighet med tanke på vargen, de 

menar att politiker och myndigheter får välja, fäbodar eller vargen!?  
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4.11.2 Generationsbyte 

 

Ett annat problem med att upprätthålla traditionen med levande fäbodar i framtiden är att hitta 

någon som vill ta över när de själva inte längre kan eller orkar. Ett sextontal har kommenterat 

detta och tror att det kan bero på dålig lönsamhet, rädsla för rovdjuren men också brist på 

intresse och kunskap.  

 

Några menade att dagens generation är så beroende av moderniteter av alla de slag att de 

skulle få svårt att klara av att leva ett traditionellt fäbodliv, men som en fäbodbrukare skrev 

”hoppet finns”. 

4.11.3 Ekonomi  

 

Ett annat hot mot att ha djur på fäbodarna i framtiden är att lönsamheten ofta är dålig. Sex 

personer kommenterade sammanfattningsvis att det krävdes för mycket arbete med att flytta 

upp djuren till fäboden varje sommar för att det ska vara lönsamt. Bidragen spelade också stor 

roll för hur det fortsatta drivandet av levande fäbodar kommer att se ut i framtiden. 

4.11.4 Fäbodarnas tid är förbi 

 

”Levande fäbodar har ingen framtid!” Enligt några kommentarer arbetade de i ständig 

motvind och det finns allt för många orosmoment. ”Det är en utdöende verksamhet som är 

omöjlig att leva och bedriva i samspel med dagens moderna samhälle”.  

 

En annan som tror att fäbodarnas framtid är tveksam skrev ”vargar, skogsbruk, vägar och 

vindkraftverk stör och skadar djur och närmiljön. Det krävs otroligt stor förståelse och 

kunskap från alla om vad fäbodbruket innebär”. 

  

4.12 Fråga 35. Övriga synpunkter och kommentarer 

4.12.1 Rovdjuren 

Det var 31 svaranden som hade övriga synpunkter och kommentarer som de ville dela med 

sig. Några ville bland annat belysa vargproblematiken ytterligare: 

”Det finns en orsak till att man jagade rovdjur förut”. 

”Om Länsstyrelsen fortsätter att bestämma att vi ska ha mer vargar kommer ingen kunna ha 

djur på fäbodarna och med det försvinner kultur- och naturmiljöer som är viktiga för 

framtiden och landets turism”. 

 ”VARGAR SKA INTE FÖREKOMMA I NÄRHETEN AV FÄBODAR”.   

”Hoppas bara att människor inser vad de håller på att förlora, vi lever i en diktatur vad gäller 

rovdjur! Fäbodar är också utdöende, rovdjuren finns i alla fall i djurparker”. 
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”vi är inga rovdjurshatare utan tror och hoppas på en balans mellan oss, tamdjuren och 

rovdjuren”. 

4.12.2 Politiker och myndigheter  

 

En del menade att politiker och myndigheter måste ta mer ansvar för fäbodfrågorna: 

”Det är svårt att bedriva verksamhet i större skala som verkligen ger biologisk mångfald 

eftersom inställningen från myndigheter synes vara att fäbodverksamhet får man inte tjäna 

pengar på”.  

”Ju mer jag sätter mig in i regler, föreskrifter och politiska beslut som handlar om 

fäbodbrukets villkor desto mer inser jag att brukarna hamnar i kläm mellan intressegrupper av 

större dignitet. Det går att praktiskt bedriva ett fäbodbruk men det överskuggas av 

byråkratiska regelverk och politiska frågor”. 

4.12.3 Bidrag  

 

Bidragsfrågan är en väl debatterad fråga för fäbodbruket och synpunkterna är många: 

”Fäbodlivet riskerar att bli enbart en hobby då den svaga lönsamheten i mjölkproduktionen 

växer och svårigheter att livnära sig på ett mindre lantbruk ökar. Detta är olyckligt för 

framtiden. Det behövs många djur på en fäbod både för betet och för dess egen trygghet, 

därför är det viktigt att bidragen hålls på en nivå som gynnar de som vill "leva" utav sin 

djurproduktion på fäbodarna”. 

”Mycket synd att djuren måste hållas fritt för att man ska kunna få fäbodbidraget, det är 

onormalt med lösa får idag och omöjligt att se efter dem hela dagarna då man även ska kunna 

försörja sig och fåren”. 

”Jag borde få stöd även om jag bara är på fäboden en månad, man borde främja att jag sköter 

både buffrig och vallskörd även om det inte är under två månader”.  

”Större ansvar från myndigheter och bättre bidrag till dem som i framtiden ska bevara vårt 

kulturarv”. 

4.12.4 Tankar inför framtiden 

 

Många hade tankar och funderingar inför framtiden och vissa såg den som ljus och hoppfull 

medan andra såg den som slutet för levande fäbodar: 

”Det är roligt att kunna bevara traditioner som alltid funnits i den lite kargare bygden, vi kan 

inte leva på stordrift som de på slättbygderna i söder. Vi måste fortsätta att vara 

uppfinningsrika om vi ska kunna leva och försörja oss här”. 

”Hoppas att fäbodarna får leva även i framtiden, yngre personer skulle må bra av att få 

komma ut och lära sig av den gamla traditionen, tänk att en del barn aldrig har sett eller 

klappat en levande ko”. 
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”En viktig fråga är hur den nya generationen skall lockas till fäbodlivet?”  

”Småskaligheten bör bevaras, färre djur innebär lägre produktionskrav vilket är bättre både 

för djur och bonde”. 

”Ett stort problem för yngre generationer är att du inte kan leva på ett litet jordbruk”.  

 ”Jag undrar om inte fäbodar med djuren måste vara de mest rödlistade som finns i Sverige 

idag”. 

4.13 Övrigt 

Några av kommenaterna löd: 

 

”Hoppas att du någon gång tar dig tid att åka ut till en fäbod, inga pappersenkäter i världen 

kan ersätta den upplevelsen! Jag vet eftersom jag själv jobbar i den världen men håller helst 

till på vallen”. 

 

”Hoppas att denna enkät kan bidra till ökad förståelse för fäbodbruket i vårt land (-skap). Vad 

fäbodbrukarna tycker vet vi nog de flesta redan. Nu väntar vi på resultat!”. 

”Jag är glad att intresset växer för fäbodbruket, en enkät som denna är bevis på att 

ungdomarna har fått upp ögonen för oss vilket är positivt för framtiden”.  

 

En beskrivande kommentar som kommer väl till pass som avslut var: 

 

PS. Ursäkta handstilen men har en avdomnad högerarm efter allt bärande med tunga 

vattenhinkar… men det ska tränas bort under kommande säsong DS. 

4.14 Källkritik och felkällor 

4.14.1 Enkätundersökning 

 

Det är troligt att adresslistan som användes till de brukare som hade djur på fäbodarna inte var 

helt uppdaterad och korrekt, vilket innebar att alla berörda inte fick enkäten samt att den i 

vissa fall kom till fel personer. En annan risk med adresserna var att flertalet gick till själva 

fäboden och inte till brukarens hemgård. Det kan ha medfört att de blivit liggandes i brevlådor 

som inte tömdes eftersom utskicket av enkäten inte gjordes under fäbodsäsongen. En annan 

anledning varför vissa kan ha valt att inte svara kan bero på att det fanns ett visst missnöje och 

besvikelse mot myndigheter bland fäbodfolket och att de därför inte ville hjälpa till med 

undersökningen som var på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Frågorna i enkäten var i huvudsak slutna där enbart ett svarsalternativ kunde anges för att 

sammanställningen av enkäten skulle bli enkel och tydlig. Tyvärr framkom vissa risker med 

slutna svarsalternativ. Dels kan svaranden ha blivit påverkade av de givna alternativen och 

valt ett som de själva inte skulle komma på eller valt i första hand.  



 43 

Det ställde också stora kunskapskrav inom området för den som utformade enkäten, vilket 

visade sig inte alltid varit tillräckliga. Ett annat problem med frågor där enbart ett 

svarsalternativ fått anges är att svaranden inte tyckt det varit tillräckligt och/eller inte 

uppmärksammat det. Några brukare har därmed ändå angett flera svar medan andra inte har 

gjort det fastän de kanske skulle vilja, det kan ha lett till missvisningar i resultatet.  

Fråga 8 ställdes för att undersöka vilka raser av respektive djurslag som var vanligast på 

fäboden. Det var en följdråga på fråga 7 som handlade om hur många av varje djurslag 

brukarna hade på fäboden sommaren 2008. Att det var en följdfråga framkom inte tydligt 

vilket kan ha inneburit att de som svarade på fråga 8 har angett raser de haft tidigare eller 

har/haft på hemgården.  

Rasalternativen för denna fråga visade sig också vara bristfälliga då vissa anser Rödkulla höra 

till Fjällkoraserna som båda var egna alternativ. Ett alternativ som borde ha varit med är 

blandras då det var vanligt bland alla djurslag.  

Fråga 9 handlade om huruvida de tillfrågade hade mjölkat sina djur på fäboden under de 

senaste fem åren. Det var sju som inte svarade på frågan vilket kan bero på att de inte 

mjölkade sina djur och därmed valde att inte svara alls istället för att fylla i nej som alternativ. 

Det kan också bero på att de enbart hade hästar vilka inte fanns att välja som alternativ av 

naturliga skäl. Efter resultates sammanställning framkom denna fråga överflödig då den inte 

bidrog med att uppfylla undersökningens syfte. 

I fråga 13 kunde de svaranden ange om djuren drabbats av skador/sjukdomar till följd av 

fäbodvistelsen. Om skadorna/sjukdomarna hade uppkommit enbart för att de vistades på 

fäboden eller lika gärna kunde ha drabbat dem någon annanstans är svårt att veta. Frågan 

kunde därmed istället ha varit: har du upplevt att djuren haft några skador/sjukdomar 

specifikt för att de vistas på fäboden?  

Alternativen som kunde väljas till fråga 14 handlade om vad brukarna brukade göra för att 

förebygga eventuella sjukdomar/skador. Tre alternativ var vinklade som om de enbart 

uppkom på grund av rovdjuren. Så behövde det självklart inte vara då åtgärder som 

avmaskning, insektsmedel, flugskydd, avel och dylikt också borde ha tagits upp. Frågan 

kunde också ha varit öppen för egna alternativ.  

Fråga 16 ställdes för att ta reda på vilka rutiner som normalt gällde vid födsel av respektive 

djurslag. Frågan har två svagheter, dels är den inte utformad efter respektive djurslag vilket 

kan ha medfört att flera alternativ har angetts på grund av att det vidtas olika rutiner för olika 

djurslag. Den andra svagheten är alternativet håller inga dräktiga djur på fäboden. Djuren kan 

ju gå dräktiga på fäboden även om inte födseln sker där, alternativet borde istället vara födseln 

sker inte på fäboden. 

Fråga 17 hade också en del tveksamheter i dess utformning och alternativ. Den tar upp när 

djuren stödutfodras utöver betet. Vad som menas med stödutfodring var en tolkningsfråga för 

många, var det något man ger varje dag eller ibland, var det lite kraftfoder i en hink eller 

grovfoder under natten eller på betet? Resultatet av denna fråga bör därmed tolkas försiktigt.  
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Alternativen vid mjölkning som lockbete samt vid installning nattetid kunde för dem som har 

mjölkdjur uppfattas betyda samma sak. Svaren hade också betydelse beroende på djurslag och 

djurantal vilket var ännu en anledning till att denna fråga inte ger en verklig bild. 

Till fråga 20, som handlade om huruvida det fanns tillgång till elektricitet på fäbodarna, fanns 

från början bara ett nej respektive ja-alternativ. Efter sammanställningen av enkäterna lades 

även alternativet vid behov till. Detta för att ett tiotal svarande skrev till att de hade eget 

elverk och om det räknades som tillgång till elektricitet eller ej rådde det delade meningar om. 

Resultatet av frågan kan därmed ha blivit en aning missvisande då vissa som hade eget elverk 

svarade ja medan andra som inte hade det svarade nej eller inte valt något alternativ alls. Då 

resultatet trots detta var så entydigt uppfyllde frågan sin funktion och fick vara kvar. 

På fråga 21 fick bara ett svarsalternativ anges men flertalet fyllde i flera. Frågan handlade om 

hur djuren hållits nattetid under de senaste fem åren. Varför fler alternativ hade valts kan bero 

på att djuren hölls olika under perioden samt att de höll sina djurslag olika under nätterna. Det 

medförde att vissa som valde alternativet fritt på bete dygnet runt också borde ha svarat på 

frågorna om inhysningen inomhus, vilket de ombads att inte göra.   

För fråga 29, om huruvida man hade bjudit in turister till fäboden under de senaste fem åren, 

var det några som påpekade att alternativet nej, vill inte ha några besökare inte behövde 

betyda att de inte heller hade några. Frågan kunde istället ha varit ställd har du haft turister på 

fäboden under de senaste fem åren med alternativen ja eller nej. Om alternativet nej valdes 

kunde de hoppa över fråga 30 om huruvida turismen medfört några problem. 
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5 Diskussion  

5.1 Sammanställning av svaren på examensarbetets frågeställningar. 

 

5.1.1 Vem brukar levande fäbodar idag? 

 

Enligt undersökningen var dagens fäbodbrukare en man mellan 55-69 år som hade ett eller 

flera jord- och skogsbruksrelaterade yrken. Efter egen erfarenhet var resultatet inte 

överraskande då jag tror att denna kategori av person överlag är överrepresenterade inom 

jordbruksområdet. En jordbrukare är och har i många år varit lite av en mångsysslare som 

både arbetat för att bevara landsbygden samt utveckla den. Dessa personer lever i och med 

naturen och har ofta stor kunskap och vilja att måna om den. Idag talas det mycket om 

biologiskt mångfald och vikten av att bevara vårt kulturarv. Jag tror att det är något som 

jordbrukarna arbetat för och varit medvetna om länge, därför finns det fäbodar kvar än idag. 

5.1.2 Vilken är den viktigaste anledningen till att djur hålls på fäbodarna och hur länge 

har det funnits djur där? 

 

Samtliga av de svarande var engagerade i denna fråga och flest fyllde i alternativet hålla 

fäboden och landskapet öppet. På frågan om hur länge det funnits djur på fäboden svarade de 

flesta 9 år eller längre. Jag tolkade resultatet som att majoriteten som svarat på enkäten haft 

en levande fäbod inom familjen eller släkten sedan lång tid tillbaka. Eftersom vissa haft djur 

på fäboden även innan det gick att söka bidrag visade resultatet även här om medvetenhet och 

engagemang från brukarna. Speciellt med tanke på att de flesta fäbodarna inte längre 

uppfyller sitt ursprungliga syfte. 

5.1.3 Vilka bidrag är vanligast att en fäbodbrukare erhåller? 

 

Det visade sig under arbetets gång att det fanns en mängd ersättningar och bidrag att söka för 

brukarna. Även om mycket tid och arbete avsattes för att förstå dess regelverk var det inte 

alltid lätt, vilket resultatet av denna fråga även vittnade om. Flertalet fäbodbrukare hade inte 

sökt alla bidrag och ersättningar som jag tror att de skulle ha rätt till. Om det var medvetet 

eller omedvetet var svårt att avgöra men jag tycker att det i båda fallen avspeglar 

bidragssystemens baksida. Det är svårt och tidskrävande att komma fram till vilka bidrag som 

kan sökas och sedan följa dess regler. 

Bidragen som var vanligast bland fäbodbrukarna var betesmarker och slåtterängar, även 

kallat fäbodbete, samt gårdsstöd. Varför dessa bidragsformer var vanligast berodde troligen 

på att de var möjliga att söka för de flesta fäbodbrukare. För att ha rätt till fäbodbete krävdes 

att man ägde mark tillhörande en traditionell fäbod som årligen betades av djur. Gårdsstödet 

hade alla rätt att söka som brukade jordbruksmark och som hade stödrätter, vare sig det var på 

en fäbod eller inte. Gårdstödet var den vanligaste bidragsformen till jordbrukare i Sverige 

2007 (Gårdsstödet, 2008).  



 46 

5.1.4 Vilka djurslag och raser är vanligast på fäbodarna samt i vilket antal? 

 

Inte helt överraskande var nötkreatur det vanligaste djurslaget på fäbodarna och då oftast 

lantraser av den fjällnära typen. Enligt äldre litteratur har det varit så sedan fäbodarnas 

begynnelse. Korna gav och ger än idag bra och fet mjölk som passar till produkttillverkning. 

Lantraskorna är också väl anpassade för ett fritt liv på vallen. De är kloka och friska djur som 

tar sig fram i terräng och hjälper till att hålla landskapet öppet. Det är svårt att hålla 

högproducerande moderna kor på en fäbod. De kräver mer föda, större inomhusutrymme och 

kan få svårigheter med att ta sig fram. Korna skulle också bidra med större mängd mjölk som 

kan vara svår att förvara på en fäbod. 

 

Efter kor var det vanligast att det hölls får på fäbodarna. Förvånansvärt få hade getter. 

Gethållning överlag är inte så vanligt i Sverige idag som det var förr. Det kan bland annat 

bero på att det under 1800-talet kom ett förbud mot att hålla getter lösa i vissa skogar. Det 

innebar att antalet getter minskade kraftigt (Fäbodskog och fäbodbruk, 1997). En annan 

anledning kan vara att getter kräver mer tillsyn och skötsel än till exempel kor. Getter är små 

och inte lika organiserade på betet vilket gör dem lätta byten för rovdjur, speciellt när de har 

killingar.  

 

För samtliga av djurslagen var det vanligast att de var av lantrastyp eller blandningar mellan 

lantraser. Lantraser har från början funnits på fäbodarna och har mer eller mindre kvar de 

egenskaper som gör dem lämpade för det. Fäbodmiljöerna erbjuder raserna möjligheten att 

bevaras och utvecklas i sin ursprungliga miljö. Samtidigt som de i sin tur bidrar med att 

bevara landskapet som de en gång varit med och format.  

 

Av de som svarat på enkäten verkade antalet djur vara förhållandevis lågt. Medeltalet för det 

totala antalet djur på fäbodarna under 2008 var cirka 25 djur per fäbod. Medeltalet för antalet 

nötkreatur cirka 13 stycken och för får cirka 14 per fäbodställe. Stora boskapsflockar var 

enligt undersökningen ovanligt på vallen. 

5.1.5 Under hur lång tid hålls djuren på fäbodarna varje säsong? 

 

Enligt en indikation från personer med erfarenhet från tidigare säsonger hölls i vissa fall 

djuren på vallen för länge. De hade då vandrat ned mot byar i jakt på mer och bättre bete. 

Följden blev problem med trafiken samt nedtrampade trädgårdar och skrämda husdjur. Enligt 

denna undersökning hade majoriteten sina djur på fäboden i högst 2-3 månader och tog hem 

dem i skiftet mellan augusti och september. Den vanligaste anledningen varför djuren togs 

hem då var för att risken för rovdjursangrepp ökade samt att betet började ta slut. Ingen 

uppgav att de tog hem djuren senare än oktober.  

5.1.6.1 Hur följs de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen? 

 

Fråga 13 till 30 byggde på de grundläggande bestämmelserna i Djurskyddslagen. De 

behandlade områdena hälsa, foder och vatten, tillsyn och förvaringsutrymmen, transport samt 

förevisning av djur. Resultatet av dessa frågor visade att kunskapen om djur och 

djurhållningen överlag var mycket god hos fäbodbrukarna. Det stämde överens med den bild 

jag hade av levande fäbodar innan undersökningen. Jag hade läst och sett fina bilder om djur 

betandes fritt på vackra sommarängar och hur de klappades om varje dag och lystrade till 

egna namn.  
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Självklart är det inte så överallt, av erfarenhet vet jag att alla inte har den kunskap som krävs 

för att hålla djur oberoende på var, hur och vilken typ av djur det handlar om. Kanske var det 

så att de som valde att inte svara på enkäten inte sköter sina djur på samma sätt eller lika bra 

som de som svarat? Eller har vissa fyllt i de svar de tror är rätt men som inte avspeglar 

verkligheten? Detta är baksidan med att ge ut en enkät, jag kan bara dra slutsatser av det som 

skrivits. Det bästa sättet för att få en så verklig bild som möjligt skulle ha varit att utföra 

oanmälda djurskyddskontroller hos samtliga fäbodbrukare, men det var inte undersökningens 

syfte. Syftet var att få ökad förståelse och kunskap för de fäbodbrukare som lyckades följa 

gällande bestämmelser, inte sätta dit de som inte gjorde det. 

 

Att hålla djur på en fäbod innebär inte per automatik att de har det bra eller bättre än dagens 

produktionsdjur i de stora anläggningarna. Djur lösa på bete kräver minst lika mycket skötsel 

och kunskap som i andra inhysningssystem. Djuren måste fortfarande ses över varje dag och 

erbjudas mat, vatten, vård och vila efter enskilda behov. Det är inte alltid så enkelt på en 

fäbod där djuren oftast går lösa och det mesta måste ske för hand. Tillgång till automatiska 

system och hjälpmedel samt rinnande vatten är ovanligt. Att få snabb hjälp på plats av 

veterinär kan också vara svårt med tanke på avstånd och svåråtkomliga platser. Att ha god 

kunskap och hand om sina djur på en fäbod blir därmed extra viktigt.  

5.1.6.2 Hälsa 

 

Majoriteten av de svarandena upplevde att de inte haft några större problem med 

skador/sjukdomar på djuren till följd av fäbodvistelsen. För kor och hästar var det vanligast 

med småsår och insektsangrepp. Får och getter drabbades lättare av skador till följd av 

rovdjuren. Den vanligaste åtgärden för att minska risken för skador och sjukdomar var att se 

till djuren oftare samt ta in dem under natten.  

5.1.6.3 Foder och vatten 

 

För det mesta räckte betet på vallen mer än väl under hela säsongen. Stödutfodring skedde i 

regel enbart i fähusen vid mjölkning på kvällen. De flesta fäbodarna hade tillgång till brunn 

eller källa med vatten i. Djuren fick oftast leta upp vattnet själva på betet. 

5.1.6.4 Tillsyn och förvaringsutrymmen 

 

En majoritet hade inte tillgång till elektricitet. Belysning i fähusen och elstängsel var därmed 

ovanligt. För det mesta togs djuren in i fähusen på kvällen. Majoriteten hade nötkreaturen 

uppbundna och kalvarna lösa. Hästarna hölls oftast lösa inomhus eller i box/spilta. Ingen hade 

får uppbundna men getterna kunde både stå uppbundet och gå lösa. De flesta djuren stod på 

trägolv med strö och fähuset rengjordes oftast dagligen. En klar majoritet såg till sina djur 

dagligen, helt enligt bestämmelserna. Flera tillade att det oftast blev flera gånger per dag. 

Enbart 4 % uppgav att de såg till djuren flera gånger i veckan. 

5.1.6.5 Transport 

 

På frågan om hur djuren transporterades till fäbodarna inför säsongen svarade 59 % att de 

kunde åka transport hela vägen. 38 % uppgav att de vandrade hela vägen (buförde).  

De flesta fäbodarna låg 6km eller längre från hemgården. 
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5.1.6.6 Förevisning av djur 

 

En majoritet av fäbodbrukarna hade inte avsiktligt bjudit in turister till fäboden, många hittade 

dit i alla fall. 26 % hade bjudit in turister och 19 % ville inte ha några besökare. Hur de än 

hade hittat till fäboden var de flesta överens om att besökarna inte utgjorde något problem i 

dagsläget.  

  

5.1.7 Upplevs det problem/konflikter att hålla djur på fäbodarna? 

 

Inte helt oväntat var det alternativet rovdjur som upplevdes som det största problemet med att 

hålla djur på fäbodarna idag. Många kommenterade valet med att rovdjursstammen hade växt 

de senaste åren vilket medfört att oönskade händelser med rovdjur blivit vanligare, främst 

med varg involverad.  

 

Även om denna undersökning i första hand inte handlade om rovdjursfrågor tyckte jag att det 

var ett viktigt alternativ att ha med. Syftet med arbetet var att få ökad förståelse för 

djurhållningen på dagens fäbodar och som jag misstänkte var rovdjursproblematiken så 

omfattande att det försvårade och i vissa fall hindrade hållandet av djur. En traditionell fäbod 

innebär att betesdjur hålls lösa på vallen vilket försvåras om vargen finns i närheten. Att 

stänga in djuren innanför elektriska rovdjursstängsel är inte att driva ett fäbodbruk efter 

gammal tradition. Att valla djuren under dagarna är enligt tradition och skulle troligen minska 

risken för angrepp. Tyvärr är det få som har möjligt att bekosta vallpersonal idag. 

 

Ett annat alternativ som upplevdes som ett problem var den dåliga lönsamheten. De flesta 

tyckte att bidragen till fäbodbruket var för små och övervägde att lägga ned om de minskade. 

Det anser jag är ett stort hot mot det fortsatta fäbodbruket. Det är tack vare bidragen som 

många idag har möjlighet att driva en levande fäbod. Bidragen har gjort det möjligt för 

brukarna att återuppta en gammal jordbruksform som på vissa ställen annars skulle ha 

försvunnit. Statistik på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida visar att fäbodar med djur snabbt 

ökade efter införandet av bidragen. Om bidragen minskar eller försvinner ser det mörkt ut för 

många levande fäbodar, därför tror jag att andra satsningar måste genomföras. I stället för att 

förlita sig på krångliga bidragssystem som ingen kan spå framtiden för måste alla andra 

möjligheter beaktas. Att satsa på turismen tror jag absolut är en väg att gå. Då kan de 

befintliga brukarna fortsätta samtidigt som allmänheten erbjuds möjlighet att ta del av dessa 

unika miljöer. De fäbodar som inte hade någon brukare borde köpas upp och förvaltas på 

samma sätt men med allmänna medel. Det är inte meningen att vi ska hålla i mot utvecklingen 

men lite eftertanke skadar inte.  

5.1.8 Vad betyder djuren på fäbodarna för brukarna? 

 

Djuren på fäbodarna betyder väldigt mycket, det var majoriteten överens om. De är viktiga för 

kulturarvet, människans och djurens välbefinnande samt landskapsbilden. En fäbod är inte en 

fäbod utan djur tycker många. 

 

I dagens samhälle har fäbodarna blivit viktiga för nutidsmänniskans stressade vardag. Trots 

tungt arbete och långa dagar innebär fäbodlivet en viss avkoppling för många. Sysslorna med 

djuren och på vallen uppfattas som meningsfullt arbete som involverar både kropp och själ. 
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Man befinner sig långt från dagens moderniteter, intryck och påverkningar. För vissa verkar 

fäboden fungera som ett sorts botemedel mot dagens välfärdssjukdomar.  

 

Att fäbodarna också är viktiga för djurens välbefinnande var de flesta överens om. Jag tycker 

dock att påståendet ska tolkas med en viss försiktighet. Alla djurslag passar inte till att hållas 

lösa på en fäbodvall eller skog. Speciellt inte om det även finns rovdjur i närheten. Djuren 

måste ha en viss förmåga att undvika eller till och med försvara sig mot rovdjur. Det 

underlättar också om de är bra på att ta sig fram i terräng samt har förmågan att finna bra bete 

och vatten. Dessa egenskaper har inte alla dagens produktionsdjur.  

5.1.9 Vad tror fäbodbrukarna om att hålla djur på fäbodarna i framtiden? 

 

En klar majoritet av de tillfrågade trodde att det största hotet för att hålla djur på fäbodarna i 

framtiden var rovdjuren. Andra hot mot fäbodarnas framtid tros vara generationsbyte, 

ekonomi och att fäbodar mer eller mindre är en utdöende verksamhet.  

 

6 Slutsats 
 

Jag tror att om fler från allmänheten, myndigheter och politiker får upp ögonen för fäbodarna 

borde dess framtid ljusna. I dagens samhälle pratas det allt mer om biologisk mångfald, 

turismen, avkoppling, kulturarv, närproducerat, lokalodlat, småskalighet, ekologiskt med 

mera. Enligt denna undersökning har det tydligt framkommit att levande fäbodar omfattar 

flera av dessa ledord. Nationella säregenheter och traditioner är också något som 

uppmärksammas allt mer runt om i världen. För Sverige och inte minst för Dalarna har 

fäbodarna utan tvekan mycket viktiga funktioner att fylla inom dessa områden. 
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Enkätundersökning angående djurhållning på fäbodar i Dalarna 
 

Hej! 

 

Jag heter Anna Rönnow och studerar på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå 

universitet. Under vårterminen 2009 gör jag mitt examensarbete för Länsstyrelsen Dalarna. 

Examensarbetets syfte är att ta reda på hur det är möjligt att leva upp till gällande 

djurskyddslag i nutidens fäboddrift. För att få svar på mitt syfte skulle jag helst vilja åka ut 

och besöka varje fäbod personligen men på grund av tidsbrist så har jag sammanställt mina 

frågor i denna enkät i stället. Enkäten är en del i min undersökning och har inget att göra med 

andra rapporter eller enkäter som ni tidigare kan ha blivit ombedda att fylla i av länsstyrelsen. 

 

Det är helt frivilligt att besvara enkäten, men det skulle betyda väldigt mycket för mitt 

examensarbete om du tar dig tid att göra det. Genom att svara på frågorna kan du framföra 

synpunkter som länsstyrelsen sedan kan dra nytta av i sitt fortsatta arbete för djur på 

fäbodarna. Enkäten bör besvaras av den person som i huvudsak sköter om och har ansvar för 

djurhållningen på fäboden. Enkäten skickas ut till samtliga fäbodbrukare i länet som har djur 

på bete. Alla inkomna svar behandlas anonymt och konfidentiellt. Koden på enkäten används 

enbart för att kunna påminna de fäbodbrukare som eventuellt inte svarat på enkäten. Inga 

individuella svar kommer att kunna urskiljas i resultatet. 

 

Resultaten av enkäten och övriga delar av undersökningen kommer att sammanställas i en 

rapport som presenteras på www.w.lst.se under sommaren 2009. Det kommer även att bli 

möjligt att beställa rapporten via Umeå universitets hemsida för ekologi, miljö och 

geovetenskap www.emg.umu.se, senare under året. 

 

Det enda du behöver göra är att fylla i och posta enkäten i bifogat svarskuvert senast 

torsdagen den 9 april  2009. Länsstyrelsen står för portot. 

 

Har du frågor kring enkäten eller examensarbetet är du välkommen att höra av dig till mig via 

e-post: anro0009@student.umu.se eller mobil 076-821 89 79. Om du har övriga frågor 

angående fäbodar eller djurhållning så är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen Dalarna 

på telefon 023-810 00, växeln kopplar dig vidare till rätt person. 

 

Tack på förhand! 

 

 
Med vänliga hälsningar  

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rönnow 

 

 

      

  

 

http://www.w.lst.se/
http://www.emg.umu.se/
mailto:anro0009@student.umu.se
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Frågeformulär angående djurhållning på fäbodar i Dalarna. 

 

Jag är väldigt tacksam för att du tar dig tid att fylla i denna enkät! Den utgör den viktigaste 

delen av min undersökning och resultatet baseras på din insats. Beroende på vilka djurslag du 

brukar ha på fäboden så kan du hoppa över vissa frågor som inte är aktuella för just dig. Om 

inget annat anges så är det endast ett svarsalternativ som ska kryssas i.  

 
Personuppgifter 

 

1. Är du? 

 

Man  kvinna  

 

2. Hur gammal är du? 

 

24 år eller yngre          25-39 år           40-54 år           55-69 år          70 år eller äldre  

 

3. Vad arbetar du med:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Bakgrund fäbod 

 

4. Vilken är den viktigaste anledningen till att du haft djur på fäboden de senaste fem 

åren? (ange ett svarsalternativ) 

 

Intresse för gammal tradition    

Behöver betet   Hålla fäboden och landskapet  

Turismen/besökare     

Om annan anledning ange vad:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur många år har du haft djur på fäboden? 

 

 4-      9-           14-18 år            

 

6. Erhåller du några av följande bidrag för fäboden? 

   (flera svarsalternativ får anges) 

 

Har inga bidrag   

 

 

Miljöersättning för:  

Vallodling     

Ekologiska produktionsformer  

Natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet   

Betesmarker och slåtterängar (fäbodbete)  

Hotade husdjursraser  
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Miljöinvestering för:  

 

Återuppbyggnad av trägä  

Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden   

Restaurering av överloppsbyggnader  

 

 

Regionala stöd för:  

Kompletterande insatser inom Utvald miljö (särskild skötsel av fäbodbete, särskild 

höhantering på slåtteräng, skötsel av landskapselement med särskilda värden samt bete och 

slåtter på svårtillgängliga platser)  

Kompensationsbidrag för vall och betesmark   

Stöd för djur, -och/eller mjölkproduktion  

Stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald (Skogsstyrelsen)  

Om annat vad:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Djuren 

 

7. Hur många djur av varje djurslag hade du på fäboden sommaren 2008? 

 

Nötkreatur_______st.   Får____________st.   Häst__________st.    Get_________st.

  

Kalv____________st.        Lamm_________ st.   Föl___________st.    Killing______st. 

(upp till 6 månader) (upp till 1 år)  (upp till 6 månader)   (upp till 1 år) 

 

8. Vilka raser av respektive djurslag? 

    (flera svarsalternativ får anges) 

 

Nötkreatur 

Svensk röd och vit boskap (SRB)  Svensk låglandsboskap (SLB)    

Svensk jerseyras (SJB)   Rödkulla   

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Får 

Pälsfår    Gutefår   Ryafår  

   

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Get 
Svensk lantrasget   Allmogeget (Göingeget, Jämtget)  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Häst 

Nordsvensk  Ardenner                Fjording                        Shettlandsponny  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Har du under de senaste fem åren mjölkat djuren på fäboden? 

 

Ko Ja  Nej     (hoppa till fråga 11) Vissa år  

Får Ja  Nej     (hoppa till fråga 11) Vissa år  

Get  Ja  Nej     (hoppa till fråga 11) Vissa år  

 

10. Hur brukar du då göra med mjölken? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

Skickar iväg den till mejeri  Tar hand om den själv till husbehov  

Säljer den på fäboden   Tillverkar livsmedel till försäljning  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur länge brukar du ha djuren på fäboden?  
 

1 månad eller kortare   1-2 månader         2-3 månader  

3-4 månader    4 månader eller längre  

 

12. När brukar du ta hem djuren från fäboden?  
 

Juni eller tidigare  Juli    Augusti    

September   Oktober   November eller senare  

Ange gärna motivering:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Djurhälsa 

 

13. Har något av djuren drabbats av skador/sjukdomar till följd av fäbodvistelsen? 

     (flera svarsalternativ får anges)  

 

Nötkreatur 

På klövar   På juver   Skador orsakade av rovdjur   

Parasiter   Insektsangrepp  Riv, stick- eller småsår   

Har inte haft några skador/sjukdomar  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Får/get 

På klövar   På juver   Skador orsakade av rovdjur          

Parasiter   Insektsangrepp  Riv, stick- elle  

Har inte haft några skador/sjukdomar  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Häst 
På hovar   Fång   Skador orsakade av rovdjur         

Parasiter   Insektsangrepp   

Har inte haft några skador/sjukdomar  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 
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14. Vad brukar du göra för att förebygga eventuella sjukdomar/skador? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

Tar in djuren under natten  Har rovdjursstängsel   

Ser till djuren flera gånger per dag    Hägnar bort potentiella skaderisker  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Vid sjukdom/skada finns det möjlighet att hålla djuret åtskilt från de andra djuren? 
 

Ja  Nej   

 

16. Vilka är de normala rutinerna vid kalvning/fölning/lamning/killning? 

 

Håller inga dräktiga djur på fäboden   Djuren löser det bra på egen hand ute på betet  

Sker åtskilt i box/bås eller inhägnad från de övriga djuren  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Foder och vatten 

 

17. När ger du djuren stödutfoder utöver betet? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

De behöver inte stödfoder  På sensomrarna då betet minskar  

Vid mjölkning som lockbete  Enskilda individer stödutfodras vid behov  

Vid installning/inhägnad nattetid  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Hur försörjer du fäboden med vatten? 
 

Från ett närbeläget vattendrag  Från en grävd brunn vid fäboden  

Kommunalt vatten   Medhavt vatten från hemgården  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Hur får djuren tillgång till vatten? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

Letar upp det själva på betet  Fri tillgång från behållare   

Morgon och kväll (vid insläpp/utsläpp, mjölkning etc.)     

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tillsyn och förvaringsutrymmen 

 

20. Har du tillgång till elektricitet på fäboden? 
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21. Hur har du hållit djuren nattetid under de senaste fem åren? 

 

Fritt på bete dygnet runt    (hoppa till fråga 25)   Inomhus i ladugård/fähus  

Utomhus i inhägnad (ej rovdjursstängsel)            Utomhus innanför rovdjursstängsel      

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Hur hålles djuren inomhus? 

 

Nötkreatur: De går lösa  De står uppbundna  De står i box/bås  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Häst:   De står i box/bås  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Får:   De står i box/bås  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Get:   De står i box/bås  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Vilken typ av underlag står djuren på inomhus? 

 

Jordgolv utan strö  Jordgolv med strö   Betonggolv utan strö  

Betonggolv med strö  Trägolv med strö  Trägolv utan strö  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

24. Hur ofta rengör du till djuren inomhus? 

 

Rengör/mockar varje dag  Vid behov    En gång per säsong  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

25. Om djuren går fritt ute dygnet runt hur ofta sker tillsynen? 

 

V    Flera gånger i veckan  En  

Varannan vecka  En gång i månaden  Inte under hela säsong  

Ange gärna motivering:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Transport 

 

26. Går det att åka bil hela vägen fram till fäboden?  

 

Ja   Nej, annat fordon krävs    Nej, gå till fots cirka___________________km 
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27. Hur långt är det mellan din hemgård och fäboden? 

 

5 km eller mindre  6-15 km    16-25 km        26-35 km         36 km eller mer  

 

28. Hur brukar djuren komma till och från fäboden? 

 

Åker transport hela vägen  Åker transport en bit och vandrar resten  

Vandrar hela vägen  

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Förevisning av djur 

 

29. Har du bjudit in turister till fäboden under de senaste fem åren? 

 

Ja            Nej, de hittar hit i alla fall           Nej, vill inte ha besökare  

31) 

 

30. Har turismen medfört några av följande problem? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

Nedskräpning där djuren uppehåller sig  

Skadegörelse på stängsel, grindar, byggnader eller övriga ting som är till för djuren?  

Djur som blivit skrämda/stressade  

Djur som blivit sjuka  

Djur som blivit skadade  

Djur som har rymt  

Nej h  

Om annat vad:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Övrigt 

 

31. Har du upplevt några av följande problem/konflikter på din fäbod? 

     (flera svarsalternativ får anges) 

 

Svårt att få tag i traditionella husdjursraser  

Oförstående omgivning över hur ett fäbodbruk med djur bör drivas  

Bristande samarbete med myndigheter eller andra intressenter  

Anmärkningar på din djurhållning från myndighet  

Svårt att klara det ekonomiskt med djur på fäboden  

Svårigheter med att leva upp till de krav som Jordbruksverket, länsstyrelsen och/eller 

kommunen ställer  

 

 

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

32. Vilka förslag har du för att dessa problem/konflikter kan lösas/undvikas? 

      (flera svarsalternativ får anges) 

 

Egen föreskrift/undantagsregler i Djurskyddslagen för att ha djur på fäbodar  

Information till omgivning för ökad kunskap och förståelse  

Utbilda myndigheter i fäboddrift  

Bättre och fler stöd för att ha djur på fäbodar   

Fler åtgärder för att undvika rovdjursproblematiken  

 

Om annat ange vad:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

33. Vad betyder djuren på fäboden för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

34. Vad tror du om att ha djur på fäboden även i framtiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

35. Övriga synpunkter eller kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

TACK så mycket för din medverkan! 
 

Enkäten postar du med det bifogade svarskuvertet, Länsstyrelsen Dalarna betalar portot. 
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