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2017-660 Utveckling av Fäboden Krype som en plats för kunskapsinhämtning om djur, 

natur och matproduktion. 

Om projektet 

 Syftet med projektet är att: 

- Syftet med projektet är att bevara och föra vidare kunskap som Gävleborgs 

Fäbodförening har om djur, kultur, natur, djurhållning och matproduktion som bedrivs 

på en fäbod. Syftet är också att sprida kunskap om praktisk fäboddrift samt det 

immateriella kulturarvet (seder och bruk) ska spridas till fler.  

Mål med projektet: 

- Målet md projektet är ett koncept för kunskapsöverföring till framför allt barn om 

djur, natur och matproduktion på fäbod. En fäbod, Krype Fäbod, som är i fysiskt skick 

för att kunna ge en bra kunskap och upplevelse till besökare om hur livet på en fäbod 

går till.  

 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Fysiska insatser i fäboden Krype 

- Utveckling av konceptet ”Fäbodliv” 

- Test av konceptet ”Fäbodliv” 

- Administration och utvärdering 

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter 

Arbetstillfällen 

Projektägaren uppger att konceptet ”Fäbodliv” bidrar till ca 300 timmars tjänst per år (ca 

17%tjänst av en heltid på 1720 timmar). Arbetstillfälle för kvinnor.  

Nytt företag 

Inget nytt företag är skapat men projektet har gett förutsättningar för befintliga företag att 

utöka sin verksamhet då ”Fäbodliv” kan komma att bedrivas av en företagare framöver.  
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Programspecifika indikatorer – Landsbygdsfonden 

Nya produkter 

Tack vare iordningställandet av fäboden har de kunnat ha kor och getter på den. Av 

komjölken har ost ystats. En produkt som skapats och som kommer att säljas kommande 

fäbodsäsonger.  

Nya tjänster 

Projektet har skapat två nya tjänster. Dels har de utvecklat konceptet ”Fäbodliv” – en 

kunskapsbaserad upplevelse riktat till barn, familjer och vuxna där deltagarna får lära sig om 

livet på en fäbod. Dels har projektet skapat en fäbodutbildning i samarbete med Hälsinglands 

utbildningsförbund där deltagarna mer på djupet får en utbildning i aktivt fäbodbruk.  

Ny fysisk mötesplats 

En del i projektet har varit att göra fysiska insatser på Krype Fäbod så att den kan fungera 

som en plats för att lära ut mer om fäbodliv. Inom ramen för projektet har de köpt in en 

mjölkmaskin, de har rustat eldplatser och iordningställt sovplatser och platser för pedagogisk 

samling på Fäboden. Se bilder här nedan: 
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Nytt nätverk/samarbetskonstellation 

Ett samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund har etablerats där de gemensamt har 

startat upp en utbildning/kurs där deltagarna får lära sig om aktivt fäbodbruk. 

Virituell mötesplats 

En facebooksida med drygt 500 följare har skapats som följer det som händer på Krype Fäbod 

och de erbjudanden som finns, bl a om ”Fäbodliv”. En kommunikationskanal för 

kunskapsinhämtning och inspiration.  

Dagsbesökare 

Projektet anger att de har haft totalt 26 deltagare på ”Fäbodliv” och de har haft en öppen 

Fäbod där de kunnat visa hur arbetet på fäboden går till. Efter träff med projektägaren så 

uppskattade de antalet dagsbesökare till ca 150 personer varav ca 130 personer är från 

Söderhamn och resterande kommer som turister.  

Antal övernattningar 

Av deltagarna i konceptet ”Fäbodliv” så övernattade ett 20-tal på fäboden som en del i 

upplevelsen. Så totalt är det 20 st övernattningar som skapats.  

Områdesspecifika indikatorer – Utveckling Hälsingebygden 

Insatsområde 1. Sysselsättning 

- Projektet har skapat 300 timmars sysselsättning (17% tjänst) 

- Projektet har bidragit till en ny besöksanledning inom turistnäringen genom att 

utveckla konceptet ”Fäbodliv” 

Insatsområde 6 Kultur och kulturarv 

- Kommersialisering av det fasta kulturarvet - projektet har genomfört flera insatser för 

att kommersialisera det fasta kulturarvet (fäboden). Dels har de gjort fysiska insatser 

för att Fäboden ska kunna bedriva fäbodbruk och därmed fungera som en pedagogisk 

plats. Dels har projektägaren utvecklat ”Fäbodliv” ett koncept för en pedagogisk 

uppleveles av fäbodbruket riktat till barn, familjer och vuxna.  

- Deltagande ungdomar i kulturella händelser – projektet har genom konceptet 

”Fäbodliv” engagerat barn och ungdomar i att lära sig mer om kulturen och livet kring 

en fäbod. Totalt är det 18 st  barn och unga som deltagit. 
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- Överförandet av kunskap och kompetens inom lokalt hantverk – projektets koncept  

”Fäbodliv” innehåller bl a hur tillverkning av ost och fil – en kunskapsöverföring av 

mathantverk.  

 

Horisontella kriterier 

 

- Miljö/Klimat och hållbar utveckling 

Projektet har i sitt arbete med utvecklingen av konceptet ”Fäbodliv” delat med sig av 

kunskap om hur skogsmarker kan användas för betande djur som en del i att dels 

producera mat och dels för att öka den biologiska mångfalden till deltagarna.  

 

Ideell tid i projektet 

Projektägaren har redovisat ideella insatser för motsvarande 90 530 kr där tiden bestått av 

förberedelser och genomförande av ”Fäbodliv” samt ekonomi och administration av projektet.  

Verksamhetsledarens kommentar 

Jag har träffat projektägaren på plats på Krype Fäbod där jag sett de fysiska insatser som 

blivit genomförda och som har fungerat bra för att bidra till att besökare till fäboden och 

deltagare i ”Fäbodliv” ska kunna få en kunskap om hur arbetet på en fäbod går till. 

Projektägaren delgav mej tankar kring prissättning, ålderssammansättning på deltagare på 

Fäbodliv, hur konceptet kommer utvecklas ytterligare etc. Projektägaren har använt både de 

fysiska insatserna i Fäboden och tiden de fått till sitt förfogande till att utveckla koncept för 

hur kunskapen om livet på en fäbod, fäbodens viktiga roll i att skapa en biologisk mångfald 

och hållbar matproduktion på ett bra sätt tycker jag. Det finns nu både fysiska förutsättningar 

och koncept för ett fortsatt arbete och som därmed säkerställer en långsiktig effekt av 

projektet. Ett samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund har inletts där en 

”Fäbodutbildning” nu startats upp vilket även det är en effekt av projektets insatser. 

Kontaktperson: 

Annika Rudolfsson, tel: 076-185 11 91, annikarudolfsson@yahoo.se 

Kontakta Leaderkontoret eller kontaktperson om du vill veta mer om projektet.  
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