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Det annorlunda företaget Fjällbete, 
med 126 delägare och 400 tackor, har 
tagit på sig en roll som motor i lokal 
utveckling i Åres gröna dalar. Fjällbete 
agerar även på en nationell nivå med 
lokala utvecklingsfrågor. Och det är får 
som går före och visar vägen. 15 – 17 
oktober 2009 välkomnar Fjällbete 
till den årliga, nationella konferen-
sen ”Äntligen utför och till ”Corre de 
Fåros”, den årliga fårrusningen genom 
Undersåker. 2009 arrangeras Fårklipp-
nings SM som en av de olika aktiviteterna 
i programmet.

Äntligen utför” är en konferens 
för praktiker och teoretiker 
kring konkreta frågor för lokal 

utveckling. Namnet ”Äntligen utför” 
är dels ett uttryck för sannolikheten att 
ekonomisk tillväxt inte längre kommer 
att vara normaltillståndet i världen, och 
dels att denna långsiktiga ekonomiska 
nergång i så fall bjuder in till offensivt 
strategiskt tänkande för oss som vill 
bygga upp våra lokala ekonomier. 

Flödet av naturresurser i allmänhet 
och oljan i synnerhet verkar ju nu ha 
nått maximum, och ännu så länge har 
vi ju aldrig sett någon tillväxt av den 

ekonomiska brasan utan att det funnits 
tillgång till ”ännu mera bränsle”. 

I en framtid med dyrare energi och 
billigare arbetskraft kan vi förvänta oss 
en renässans för idisslarna och för de 
gamla betsmarkerna. I väntan på dessa 
tider försöker alltså Fjällbete, med hjälp 
av besöksnäringen i Åredalen, att bygga 
upp en fungerande infrastruktur som 
kan nyttiggöra gräset längs fjällsidorna 
igen. Fjällbetes verksamhet handlar om 
att på olika sätt förädla gräset. Föräd-
lingen resulterar i kött på den lokala 

marknaden, turistiska upplevelser som är 
”på riktigt”, en levande skola, finansiella 
investeringsprodukter och inte minst 
till kunskap om att det går att vara den 
förändring man själv vill se. 

Den del av verksamheten som kanske 
är mest känd är lammproduktion, som 
kontrolleras av bygdens restauranger 
och hotell m.fl. Den utgör ett praktiskt 
exempel på hur handelsbalansen i den 
lokala ekonomins resultat- och balans-
räkning kan förbättras. Just den sortens 
lokalekonomiska tänkande kring att 
medvetet analysera och skapa ”Bygde-
balans” som hanteras under konferensen 
”Äntligen utför”. Ett samarrangemang 
mellan Fjällbete,  SLU och ”Etik och En-
ergi” med finansiering från bland annat 
Landsbygdsnätverket. 

”Corre de Fåros” är ett evenemang då 
bofasta och besökare tillsammans vallar 
hem Fjällbetes får från sina beten. Detta 
är en folklig mötesplats för att utveckla 
en bred förankring och goda relationer 
som bygger den lokala marknaden. Vid 
fjolårets evenemang invigdes bland annat 
den lokala finansmarknadsgatan ”Vall 
Steet”. I år satsar vi på att erbjuda riktiga 
”klipp” till nytta för den lokala ekono-
min och knyter an till det Fårklippnings 
SM  som Fårklipparföreningen arrange-
rar som en del i evenemanget (se artikeln 
intill). Fåravelsförbundet (riks och regio-
nalt), JiLU/Ullforum, LRF och andra 

Fåren visar vägen i Åres Gröna Dalar

Barn och vuxna, barnvagnar och rullstolar, bofasta och besökare - många samlas för att under "Corre de 
fåros" valla hem "sina" 400 får längs Byvägen i Undersåker, Åre kommun. Fåren har tidigare under veckan 
hämtats från sina beten runt om i Åres gröna dalar.

Vallflocken är samlad utanför det gamla mejeriet i Undersåker. Där planerar Fjällbete bland annat för ett 
produktions- och upplevelsekök. 

Fjällbete
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organisationer finns 
bland medarrangö-
rerna nu när detal-
jerna kring 2009 års 
Corre de fåros tar 
sin form.
Tidigare under hös-
ten ska drygt 600 
lamm och utslags-
djur ha slaktats, styckats och levererats till 
sina delägare. De som driver t.ex. mjölk-
produktion kan med Fjällbetes hjälp få 
sina utslagskor slaktade och sålda som det 
prima restaurangkött de är. 

En lokal marknad på väg att lära sig 
mer om vilka ytterligare produkter de 
kan få fram ur sitt lokala ekosystem när 
fler delar ansvaret för brukandet och för 
det finansiella risktagandet. Målet är att 

Jörgen Andersson, Fjällbetes daglige ledare och en av företagets grundare skyltar 
nytt för nya tider där en lokal och real ekonomi kan ge goda förutsättningar även 
om omvärlden är turbulent! Gatunumret "33 333" kommer sig av att Fjällbete 
erbjuder människor att investera i Fjällbete i poster om 33 333:-. Denna inves-
tering ger en årlig, real avkastning motsvarande ett halvt lamm. Fjällbete kallar 
den finansiella produkten för en "ungssäker form av investering".

Vi från Svenska fårklipparförbundet 
är nu glada att få berätta att årets 
SM i fårklippning kommer att gå av 
stapeln i Åre den 17 oktober. Vi kom-
mer att samarbeta med Fjällbete (en 
ekonomisk förening i Åre som gemen-
samt äger får)och Jämtlands fåravels-
förening. Fjällbete har sedan några 
år jobbat med får-rusning genom Åre 
som en aktivitet där de driver fåren 
genom Åre centrum för att sedan klip-
pas och stallas in. Se fjällbetes hemsida 
www.fjallbete.nu.

I samband med fårrusningen så ordnas 
det med föreläsningar och försäljning 
under hela helgen. Vi från Svenska 

fårklipparförbundet känner oss verkligen 
välkomna till Jämtland där både fåravels-
föreningen och Fjällbete uttrycker att det 
ska bli kul att arrangera SM med oss.

Själva tävlingen kommer att innehålla 
samma tävlingsklasser som tidigare 
år:Amatörklass, Damklass, Öppna SM 
och Svenska Mästerskapen.

Vi kommer att bjuda in klippare från 
både Norge och Danmark till Åre och 
vi ser fram emot en riktigt högklassig 
tävling där Öppna SM får nästan lite 
Nordiskt  mästerskap över sig.

Martyn Sandercock, som ni kanske 
minns från Elmia 2008, kommer att var 
med även i år och agera som huvuddo-
mare och sammanhållande.

Nytt för i år är att Svenska Mästerska-
pen är kvalificerande för kommande VM 
som går i juli 2010. De två bästa svensk-
arna blir direkt uttagna till att represen-
tera Sverige på Royal Welsh som är en 
av världens största 
game fair med inte 
mindre än 3 000 får 
på utställning! Får-
klippningen är sedan 
tidigare en av de vik-
tigare showerna och 
kommer att i och 
med VM att bli ännu 
större. Boka in 19-22 
juli 2010 redan nu. 

Det kommer att bli kul att heja fram 
våra klippare tillsammans med de andra 
60 000 som är på mässan varje dag.

Vi från Svenska Fårklipparförbundet 
ser fram emot att ordna en lika bra och 
uppskattad show som vi hade sist på 
Elmia. Vi vill återigen tacka Fåravels-
förbundet och Jönköpings läns Fårav-
elsförening för det utmärkta arbete som 
utfördes i fjol och ser med stor tillförsikt 
fram emot årets tävlingar.

Erik Johansson ordförande Svenska Får-
klipparförbundet

Sm i fårklippning den 17 oktober

2003 var det första året då de tre 
första medlemsföretagen i Fjällbetes 
ekonomiska förening tog hjälp av en 
liten besättning Gotlandsfår och gick 
från ord till handling. Bönderna som 
startade företaget fick snabbt hjälp 
av hotell och restauranger för att nu 
med 126 delägare ha köpt in ett gam-
malt mejeri i Undersåker där reno-
veringen till en modern anläggning 
för matförädling har påbörjats, och 
där lokalbefolkning och besökande 
grupper ska kunna laga sin mat till-
sammans och utveckla nya affärsidéer 
kring borden. Ja fåren är vägvisarna 
och kommunikatörerna. De berättar 
om hur samverkan och delat ansvar 
mellan producent och medproducent 
(konsument) kan skapa den plats 
som vi vill bo på. 
Läs gärna mer om Fjällbete och eve-
nemangen på www.fjallbete.nu

all matproduktion i dessa fjälltrakter ska 
säljas med lokal identitet och att mycket 
av förädlingsarbetet också ska göras i 
lokal regi. Fullt genomförbara win-win 
möjligheter för besöks- och modernä-
ringarna.
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