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”Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid” 

Centrum för biologisk mångfald deltar i ett Interreg-förprojekt ”Seterbrukets biologiske 
kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid”. Projektet genomförs i samarbete med 
Bioforsk Midt i Norge, Föreningen Sveriges fäbodbrukare, Norsk seterkultur och 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Förprojektet har fått medel från Interreg Sverige — Norge 
2007–2013, delområde Nordens gröna bälte. 

 

En stor del av den europeiska floran och faunan är beroende av bete för att överleva, och 
befinner sig därför idag i en kritisk situation, eftersom många av de traditionella 
betessystemen är på väg att försvinna. De så kallade naturbetesmarkerna i skogs- och 
fjälltrakterna är ett resultat av en lång tids nyttjande och är ofta mycket artrika. Om 
betet upphör, kommer dessa arealer att växa igen med en förlust av biologisk mångfald 
som följd. Riokonventionen om biologisk mångfald (1992) betonar att för att bibehålla 
biologisk mångfald krävs det att man tillvaratar kunskaper om de traditionella 
brukningssystemen. Genom att dokumentera betydelsen av olika traditionella 
brukningssystem för ett hållbart nyttjande av betesresurser och biologisk mångfald, 
kommer man även att stödja en sårbar näring. Avsikten är att även visa på betydelsen av 
utmarks- och fäbodbruk för matproduktion såväl historiskt, nutida och framtida. Genom att 
jobba över nationsgränserna kommer man att kunna förstärka och framhäva likheter och 
skillnader i fäbodkulturen i Sverige och Norge, och samtidigt dra nytta av aktörernas olika 
bakgrundskunskaper. 

 

Förprojektet har som målsättning att lägga grunden för ett huvudprojekt med fokus på 
biologiskt kulturarv som en resurs för en hållbar utveckling av utmarks- och fäbodbruk på 
svensk och norsk sida. I februari 2011 anordnade vi en workshop i Östersund, där olika 
aktörer fick diskutera aktuella teman för huvudansökan. 
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