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FJÄLLBETES 
NYA VÄG MOT 

FRAMTIDEN
SOM UNG PÅ SPANNMÅLSGÅRDEN I VÄSTMANLAND SÅG FJÄLLBETES JÖRGEN ANDERSSON 

HUR JORDARNA FÖRSÄMRADES NÄR KORNA FÖRSVANN UR ODLINGSLANDSKAPET, MEN 
HAN FÖRSTOD INTE VARFÖR. NU ÅTERSKAPAR HAN MARKENS BÖRDIGHET GENOM ATT 

ÅTERINFÖRA BETESDJUR OCH HAN GÖR DET I ÅREDALEN I VÄSTRA JÄMTLAND, SOM HAN 
MENAR HAR BÄST FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DETTA. DET LYCKAS TACK VARE DET LOKALA 

ENGAGEMANGET I HUR MATEN VI ÄTER PRODUCERAS.

TEXT Viktor Vesterberg ■ FOTO Stéphane Lombard
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Fjällbete AB har som mål att utveckla modeller för starkare 
lokala ekonomier. Inom Fjällbete ryms flera olika pro-
jekt och verksamheter. Fyrahundra gotlandsfår och deras 
lamm betar Åredalen och genom Fjällbetes Levande Skola 
får elever vara med och se hur mat produceras. Sedan ett 

år tillbaka finns även en flock kor hos Fjällbete som producerar både 
kött och mjölk, under ledning av Agnes Sörensen. Mjölken säljs färsk 
och opastöriserad till kunder genom ett prenumerationssystem.  

NÄR JÖRGEN Andersson kom till Jämtland hade han med sig ett 
nördskap om hållbar utveckling. Genom sitt arbete som LRF:s mil-
jöombudsman och inom EU-projekt för fördjupat medborgarinfly-
tande i Åre kommun samlade han på sig en massa tankegods om hur 
framtidens jordbruk kan komma att behöva förändras när det ställs 
inför nya utmaningar. 

– Framtiden kanske blir rätt annorlunda, nu när vi går in i re-
sursväggen. Fysiska förutsättningar för ekonomisk expansion finns 
inte på det sätt som de har funnits, säger Jörgen Andersson.

Insatsvaror som det moderna jordbruket, och i förlängningen 
livsmedelsindustrin, har förlitat sig på har visat sig vara begränsade 
eller ha så pass negativa effekter på miljön att de förr eller senare 
måste fasas ut ur livsmedelsproduktionen. 

– Något dramatiskt nytt behövde ske och det gick inte att bara 
prata om förändring. När vi startade Fjällbete 2002 var känslan att 
nu gör vi det här istället. Det var en möjlighet att omsätta en massa 
vackra idéer i den skoningslösa verkligheten. Åredalen har många 
förutsättningar som gör att vi har bättre möjligheter än tamejtusan 
någon annanstans att göra något intressant. Turismen är en grej, att 
jordbruket ändå håller på att dö är en annan, säger Jörgen.

Jämtlands historia i allmänhet och västra Jämtlands i synnerhet 
spelar också in i de förutsättningar som enligt Jörgen Andersson gör 
västra Jämtland särskilt lämpat för ett företag som Fjällbete. 

– Här finns ett eko av en stark lokal ekonomi ända från 1700-ta-
let. Privilegierna som Östersunds borgare fick gav bondbyarna han-
delsmöjligheter så att de kunde kombinera idisslarekonomin med 
handel. Den bästa välfärden, högsta skrivkunnigheten och lägsta 
spädbarnsdödligheten i hela Europa fanns här. Det har lämnat något 
kvar som ibland kallas för ett jämtländskt kynne, menar Jörgen.

FJÄLLBETE drevs från starten som en ekonomisk förening, men 
drivs sedan 2017 i form av ett aktiebolag. Vid starten bedömdes eko-
nomisk förening vara det bästa tillgängliga medlet för verksamhe-
ten, medan den nya bolagsformen tillåter en konstruktion som låter 
entreprenören behålla makten över sina idéer, medan människorna 
som vill stötta idén kan göra det genom att investera genom kapita-
landelslån. Övergången från ekonomisk förening till aktiebolag var 
inte helt okomplicerad. 

– När folk investerade i den ekonomiska föreningen så var det 
inte för att de ville ta ansvar i föreningen och vara med och fatta be-
slut, utan för att stötta en viss verksamhet. Men det var det de skrev 
under på när de satte in pengar. Sen finns det en bild av att aktiebo-
lag är skurkar och ekonomiska föreningar hjältar, när de i praktiken 
är konstruerade med samma syfte, att skydda investerarens pengar, 
säger Jörgen.

Därför blev kapitalandelslån ett pedagogiskt och viktigt instru-
ment. Nu kan folk satsa pengar men slipper känna att de måste ta 
ansvar för hur beslut fattas. Risken tas när insatsen görs. Därefter 
överlåts ansvaret till entreprenören.  Målet är att skapa ett band och 
ett förtroende mellan den som investerar och den som har en före-

tagsidé att förverkliga. 
– För att skapa det där bandet, den där delaktigheten, tror jag att 

det är väldigt betydelsefullt att faktiskt ha satsat en liten peng också. 
Vi vill göra något med mycket ömsesidighet. Där maten som pro-
duceras på ett bra sätt inte bara blir en söndagslyx utan att det blir 
vardagsmat. Innan den dag som vi vanliga människor ser oss som 
investerare i det näringsliv vi vill ha, för att få den framtid vi vill ta 
ansvar för, så ska vi inte förvänta oss någonting. Vi måste växa upp, 
vi måste bli vuxna. Utan att vi har några sådana riter och ceremonier 
kvar i vår kultur. Pojkar blir inte män av sig självt. Kvinnor har en 
fördel i att de kan bli vuxna för att de föder barn. Men vi lever i ett 
samhälle där vi väljer att vara barn tills vi dör, säger Jörgen. 

Hans intresse för hållbar utveckling och levande landsbygd fick 
honom att fråga sig hur nya företag finansieras.

 – I Sverige har bankernas gyllene tid varit så stark och så lång 
att människor uppfattar banken som det enda ställe man kan gå till 
för att få pengar för att starta företag, men i själva verket är banken 
det minst lämpliga stället att gå till. Deras service är inte anpassad till 
nya entreprenörer. Entreprenörer behöver eget kapital och det enda 
banken kan göra är att skuldsätta dem, resonerar Jörgen. 

Under sina funderingar kom han fram till att det inte finns nå-
gon lokal riskkapitalmarknad för små företagare. 

– Vi skulle behöva en sådan marknad. Och vad är det? Hur byg-
ger man en sådan? Det blev ett stort intresse för mig. Något som kan 
ge små företag eget kapital utan att de behöver ge upp sitt hus eller 
något annat, säger Jörgen och menar att en grundförutsättning för 
en sådan lokal riskkapitalmarknad är människors vilja att ta ansvar 
för hur de produkter de vill ha produceras och med transparens i hur 
produktionen går till.

– Det finns en enorm kraft i den där grejen som på engelska 
kallas för community. Det faktum att vi inte har ett bra ord för 
 community på svenska säger nånting om vad vi står inför. Vi behöver 
juridiska och finansiella instrument som är till för att binda männ-
iskor samman, menar Jörgen.

I Fjällbetes fall är bolagsformen som aktiebolag där medlem-
marna kan associera sig genom kapitalandelslån det juridiska och 
finansiella instrument som möjliggör finansieringen av småskaliga 
företag på landsbygden. När övergången från ekonomisk förening 
till aktiebolag nu är genomförd ser Jörgen Andersson fram emot att 
fortsätta utveckla de olika verksamheterna inom Fjällbete tillsam-
mans med de andra entreprenörerna.

– Nu kan vi börja bygga igen, säger Jörgen Andersson. //

■  E N T R E P R E N Ö R S K A P  ■

Det finns en enorm 
kraft i den där grejen 
som på engelska kallas 
för Community.

FJÄLLBETE

Fjällbete har 400 tackor gotlandsfår som 
betar Åredalen och de södra delarna av 
Årefjällen samt 8 kor som producerar mjölk 
till försäljning.


