Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och
startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Boksamtal i biblioteket
Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet.
Ett boksamtal med Håkan Tunón
Onsdagen 15 maj
Tid

Onsdag 15 maj, kl 18.00–19.30

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast tisdagen den 14 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se

Avgift

Ingen avgift

Frågor

Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, tel 08-54 54 77 17
Detta evenemang finansieras med stöd av Stiftelserna Per Palmgren och Carl Fredrik von Horn

Fäbodbruk, det vill säga att sommartid bosätta sig på utmarkerna och nyttja dessa för bete och att sedan
förädla mjölk till hållbara produkter, har en lång historia i Skandinavien. När fäbodbruket var som störst i
Sverige fanns åtminstone 10 000 fäbodställen med en eller flera fäbodar. Samhällsförändringarna från mitten av 1800-talet och till våra dagar ledde till fäbodväsendets tillbakagång. Efter andra världskriget blev
detta särskilt påtagligt. Fäbodarna marginaliserades av samhällsutvecklingen, men fortfarande finns bortåt
250 fäbodar kvar i Sverige.
Under senare tid kan ett allt större intresse skönjas för fäbodkulturen. Det gäller såväl driftsformen som de
fysiska och mentala värden den skapat. Dagens debatt om den nationella livsmedelsförsörjningen liksom
om verksamhet som är skonsam mot miljö och klimat bidrar till det ökande intresset. Utmarksbetet gynnar
den biologiska mångfalden och skapar ett artrikt landskap samtidigt som djuren får högkvalitativ näring.
Fäbodarna och deras historia är en påminnelse om hur människa och natur samspelar, vilka krafter som
påverkar ett socioekologiskt system, och är därför en viktig kunskapskälla för framtida nyttjande av våra
marker.
Om detta och mer berättar ledamoten Håkan Tunón som tillsammans med Bolette Bele skrivit boken Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet. Hans samtalspartner är Jesper Larsson, agrarhistoriker vid
SLU i Uppsala, som studerade fäbodar i sin avhandling Fäbodväsendet 1550–1920.

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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