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Sammanfattning 
 
Den svenska hagmarken och dess biologiska mångfald är hotade, men det 
finns en vilja från samhället att bevara det biologiskt och pedagogiskt 
viktiga utrymme som hagmarkerna utgör. Det finns dessutom behov av mer 
ekologiska och ekonomiska metoder att förvalta stadsnära natur. 

Betande djur i stadsnära grönområden används i flera kommuner som en 
del av lösningen på dessa problem, och detta examensarbete undersöker hur 
betande djur påverkar ett områdes biologi, och hur betande djur fungerar 
som en del av skötseln av stadsnära natur. 

Den metod som använts är litteraturstudier. Som ett komplement har fyra 
intervjuer gjorts med ansvariga personer på förvaltningar som arbetar med 
betande djur. 

Resultatet visar att en grönyta påverkas på många sätt av bete: Floran och 
faunan förändras och blir artrikare, beroende på störningar i form av bland 
annat det tramp som marken utsätts för vid bete. 

Förvaltningarna använder betande djur framför allt för att bevara den 
biologiska mångfalden och det öppna kulturlandskapet, men även som ett 
pedagogiskt, miljömässigt försvarbart och attraktivt inslag i de stadsnära 
grönområdena. 

De tillfrågade förvaltningarna upplever att skötsel av stadsnära natur med 
hjälp av betande djur i huvudsak har fungerat bra, och att det bidragit till att 
de betade områdena har erhållit ökade biologiska och kulturella värden. Det 
behövs dock ytterligare inventeringar för att säkert kunna visa hur en 
restaurerad betesmarks flora och fauna förändras vid ett återinfört bete. 

Betande djur bedöms kunna användas i större utsträckning som en 
realistisk och ekologisk del av förvaltning av stadsnära natur, förutsatt att 
djurens säkerhet kan upprätthållas. 
 
 



 3 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning ...................................................................................................... 2 
Innehållsförteckning ............................................................................................... 3 
Inledning................................................................................................................... 5 

BAKGRUND .......................................................................................................5 
SYFTE.................................................................................................................7 
METOD ...............................................................................................................8 
AVGRÄNSNINGAR.............................................................................................8 

Resultat..................................................................................................................... 9 
BETESMARKENS BIOLOGI...............................................................................9 

Betets påverkan ...........................................................................9 
Flora............................................................................................10 
Fauna..........................................................................................12 
Stängsel och betestryck............................................................13 
Betessystem...............................................................................13 
Betesdjurens behov...................................................................14 
Får...............................................................................................15 
Nötboskap ..................................................................................15 
Hästar .........................................................................................16 
Getter ..........................................................................................17 
Förvaltningar om betesmarkens biologi...................................17 

VARFÖR BETESDJUR OCH HUR FUNGERAR DET?.....................................19 
Kultur och pedagogik ................................................................19 
Miljö ............................................................................................20 
Regler, avtal och tillstånd..........................................................20 
Ekonomi .....................................................................................21 
Förvaltningar om varför de använder betesdjur ......................22 
Förvaltningar om hur betet fungerar ........................................22 

Diskussion.............................................................................................................. 24 
Kritisk analys .............................................................................26 

SLUTSATS .......................................................................................................26 
Referenser .............................................................................................................. 28 
Bilagor .................................................................................................................... 30 

INTERVJUFRÅGOR .........................................................................................30 
SAMMANFATTNING AV INTERVJUER ...........................................................31 

Sigtuna kommun........................................................................31 
Gävle kommun ...........................................................................32 
Västerås kommun......................................................................33 
Järfälla kommun ........................................................................36 

 
 



 4 

 
 



 5 

Inledning 
 

BAKGRUND 

 
Betesmarker är gräsmarker som är mycket artrika, och således också mycket 
viktiga för den biologiska mångfalden. Från 1850-talet fram till idag har 
dock naturbetesmarken, den mark som inte bearbetats med redskap, minskat 
från en yta på två miljoner hektar till ungefär 300 000 hektar (Edelstam och 
Pehrson, 2002). 

Jordbruken är i vår tid mer effektiva, mekaniserade, och allt oftare 
specialiserade på antingen koncentrerad djurhållning för köttproduktion eller 
odling av speciella kulturgrödor. Det odlas vall på åkrar som bete till djuren 
istället för att äng och betesmarker hävdas på traditionellt sätt. 
Odlingslandskapet har förändrats (ibid.). 

Många av landets mest hotade djur och växter lever i betesmarker. Dessa 
arters tillbakagång sker i rask takt i och med att lantbruken och 
odlingslandskapet förändras (Blom, 2003). Av 445 utrotningshotade 
kärlväxter är 305 arter förbundna till betes- och slåttermark (Matzon, 1996). 

I hagmark kan så många som 20-30 arter av växter finnas inom en och 
samma kvadratmeter (Aronsson, 2006).  

Inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet HagmarksMistra har man 
identifierat flera värden knutna till hagmarkerna. Förutom bland andra 
värdena biologisk mångfald och levande landsbygd, beskriver man också 
värden som betonar de icke rent biologiska aspekterna. Kulturhistoriska 
värden, rekreation och tillgänglighet och upplevelsevärden uppmärksammas 
också. Samtliga dessa värden gynnas likvärdigt vid restaurering av 
betesmark (Lindborg et al. 2006). 

Att bevara den rika biologiska mångfalden som finns i betade marker 
endast genom att de befintliga lantbrukarnas egna djur fortsätter beta på 
lantbrukarnas egna marker, är inte ekonomiskt realistiskt. Särskilt inte i 
skogsdominerade områden, där jordbrukarna till stor del är äldre och antalet 
betesdjur litet. Nya tillvägagångssätt behövs därför för att uppfylla 
miljökvalitetsmålet att bevara den biologiska mångfalden (Kumm, 2003). 

 
Naturvårdsverket uppmärksammar numera också den tätortsnära naturen 
som en plats med stor biologisk mångfald. Man nämner här särkilt lavarna 
som lever på riktigt gamla träd, vilka i sin tur idag är nästan vanligare i 
städernas parker än på landsbygden, i skog och odlingslandskap (Gyllin och 
Hedblom, 2009). 

Som ett delmål av regeringens miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv i 
tätortsmiljöer och ett komplement till miljömålet God bebyggd miljö, har 
Naturvårdsverket föreslagit ett ytterligare miljömål speciellt för tätortsnära 
natur: Ett nytt delmål för tätortsnära natur (ibid.). 

Här anges bland annat mål för hur grönområden i och i anslutning till 
tätorter ska vårdas, och hur den biologiska mångfalden ska bevaras. Behovet 
av områden för rekreation betonas särskilt, samt vikten av tillgänglighet för 
människor. Upplevelsevärdet är alltså lika viktigt som det biologiska värdet 
(ibid.). 
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Alltfler människor bor dessutom i städer och saknar den kontakt med 
naturen som är grundläggande för att förstå ekologiska sammanhang 
(Henningsson, 2008).  

Begreppet uthållighet när det gäller odling, förvaltning av natur och 
markanvändning kan innefatta hållbarhet ur såväl ekonomiska som 
ekologiska, sociala och politiska aspekter. Hittills har kanske hänsyn mest 
tagits till den ekonomin, och inte i samma utsträckning till de andra 
aspekterna. Att beakta hela systemets hälsa är däremot ett sätt att se på 
uthållighet där både människa och natur ingår i systemet, och där människan 
är beroende av ekologisk hälsa för sin hälsa, sin överlevnad och för att täcka 
sina behov. Det kan handla till exempel om att värdera biologisk mångfald 
(Rydberg, 2001). 

 
Samtidigt som jordbruket förändrats eftersträvar kommunala förvaltningar 
att hitta metoder för att effektivisera och minska kostnaderna för skötseln av 
parkmark och grönytor (Degerman, Johansson, Larsson, och Wijkmark, 
1999). Det finns dessutom ett ökat miljömedvetande i samhället, ett 
medvetande om att våra naturresurser inte är oändliga, och det söks efter nya 
sätt att förvalta även naturområden. Det är inte lägre acceptabelt att förvalta 
parkmark och naturområden med hjälp av enorma summor som investeras i 
kemikalier, massor av arbete och bensin till maskiner och redskap. Många 
av förvaltningsmetoderna har visat sig ohållbara och ineffektiva, både 
miljömässigt och ekonomiskt. Betesdjur skulle kunna vara lösningen menar 
Chapman och Reid (2004). 

En stor del av parkmarken i Sveriges kommuner utgörs av olika gräsytor, 
närmare bestämt hela 76 % (Degerman, Johansson, Larsson, och Wijkmark, 
1999). I Skötselmanual 98 från Movium, SLU, som har blivit något av en 
rikslikare för skötsel av grönytor, delas gräsytorna in i olika skötseltyper. 
Bruksgräsmattan sköts till exempel mer intensivt än en högvuxen gräsyta, en 
äng eller en öppen mark (Persson, 1998). 

Av ekonomiska skäl, men även av miljömässiga, har alltmer av 
bruksgräsmattan i Sveriges kommuner omvandlats till att skötas som 
högvuxna gräsytor eller som ängar (Degerman, Johansson, Larsson, och 
Wijkmark, 1999). På grund av de minskade ekonomiska resurserna testas 
även helt nya former för förvaltning och skötsel (Delshammar, Delshammar, 
och Göransson, 2001). 

I stadsnära miljö finns således många olika slags gröna ytor att sköta. 
Tidigare slogs många områden med lie eller sköttes med betande djur. Men i 
takt med att parkskötseln, liksom jordbruket, har mekaniserats och 
effektiviserats alltmer har parkmiljön anpassats mer och mer till maskinerna, 
istället för att skötseln har anpassats efter miljön. Detta har lett till att 
parkmiljön slätats ut (Degerman, Johansson, Larsson, och Wijkmark, 1999). 

Betesdjur skulle inte bara kunna användas för bevarande av hagmarken 
och dess biologiska mångfald, utan också som en riktad metod för att 
kontrollera invasiva växter, ogräs och som en metod att minska 
konkurrensen från gräs i till exempel trädplanteringar enligt Chapman och 
Reid (2004). 
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Det verkar allt som allt inte råda några tveksamheter om att hagmarkerna är 
hotade, betesmarker önskvärda och att det finns en vilja från samhället att 
bevara den biologiska mångfalden och det pedagogiska utrymme som 
hagmarkerna utgör. Det verkar dessutom finnas behov av mer ekologiska 
och ekonomiska metoder att förvalta stadsnära natur, och nya sätt att sköta 
parkmark och grönytor.  

För en trädgårdsmästare som ska arbeta med förvaltning av stadsnära natur 
kan det vara viktigt att känna till hur förvaltning med hjälp av djur fungerar. 
Kanske kan betande djur i stadsnära natur vara lösningen på dilemmat med 
minskande hagmarker och naturvärden, och bidra till att skapa nya 
utrymmen för dessa hotade djur och växter med tiden. Kanske kan betesdjur 
samtidigt också vara lösningen på problemet med minskade ekonomiska 
resurser inom natur- och parkförvaltning. Men hur fungerar egentligen 
betande djur i en stadsnära miljö? Vilka erfarenheter har man gjort vid de 
kommuner som idag använder sig av betande djur som en del av förvaltning 
av grönytor? 
 
 
 

SYFTE 

 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur betande djur påverkar ett 
områdes biologi, och hur betande djur fungerar som en del av skötseln av 
stadsnära natur. 

Examensarbetet är tänkt som ett underlag för mer ingående 
undersökningar och utvärderingar, och kanske som en introduktion för 
förvaltningar, företag, trädgårdsmästare eller besöksträdgårdar som funderar 
på att införa betande djur. 
 
 
 
Följande frågeställningar ska besvaras: 
 

- Hur påverkar betande djur en grönytas biologi? 
 
- Av vilka anledningar väljer en förvaltning att använda sig av 

betande djur som en del av skötseln av stadsnära natur? 
 
- Hur upplever några av de förvaltningar som idag använder sig av 

betande djur i stadsnära miljö att detta fungerar? 
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METOD 

 
Den metod som används för detta examensarbete är i huvudsak 
litteraturstudier. Litteraturen som används är i form av rapporter, andras 
examensarbeten och vetenskapliga artiklar men också böcker och broschyrer 
används. 

Som ett komplement till litteraturstudien har fyra intervjuer gjorts med 
ansvariga personer på förvaltningar som arbetar med betande djur som en 
del av skötseln av stadsnära natur. För en mer omfattande sammanfattning 
av intervjuerna hänvisas till bilagorna. De frågor som ställdes till 
förvaltningarna (skriftligen via e-post, per telefon eller personligen) finns 
också som bilaga till examensarbetet. 

Personerna som intervjuats representerar förvaltningar vid Sigtuna, Gävle, 
Västerås och Järfälla kommun. De intervjuade har läst och godkänt 
sammanfattningarna. 

Som ett ytterligare komplement till litteraturstudien har kontakt via e-post 
hafts med Länsstyrelsen i Gävleborg. 
 
 
 
 

AVGRÄNSNINGAR 

 
Examensarbetet behandlar framför allt det ekologiska perspektivet på 
betande djur som en del av förvaltning av parkmark och stadsnära natur. 
Den kulturella och ekonomiska aspekten tas upp i examensarbetet, men 
några ekonomiska beräkningar görs inte. 

Det finns många lagar som omger djurhållning. Dessa lagar kommer inte 
att tas upp inom ramarna för detta examensarbete. Istället hänvisas i första 
hand till Djurskyddsmyndighetens författningssamling och till 
Jordbruksverkets Djurskyddshandbok, där det går att läsa lagar och 
bestämmelser. 

Endast allmän information om de olika betesdjurens egenskaper 
presenteras. Djurhållning är dock ett stort och omfattande område som 
kräver specialkunskaper om bete, djurens behov, utfodring och sjukdomar. 
För mer information om detta hänvisas till facklitteratur eller kunnig person 
inom området.  
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Resultat 

 

BETESMARKENS BIOLOGI 

 

Betets påverkan 

Gamla naturbetesmarker har inte bearbetats med redskap på lång tid. De har 
inte heller gödslats eller kalkats. Detta i kombination med traditionell skötsel 
genom kontinuerlig och intensiv betning har gett en mark som är 
näringsfattig. Särskilt tillgången på kväve är knapp (Edelstam och Pehrson, 
2002). 

Stor biologisk mångfald, både när det gäller flora och fauna, kännetecknar 
naturbetesmarken. Betningen gör att ingen växtart kan ta över och 
konkurrera ut de andra, och en tät grässvål bildas som gör att ogräs har svårt 
att ta sig in (ibid.). Grässvålen fungerar också som en barriär som håller 
tillbaka etableringen av träd och buskar (Pehrson, 2001). Brynzoner, det vill 
säga gränsområden mellan olika typer av natur, är vanliga i betesmarker. 
Dessa brynzoner är ofta extra artrika (Matzon, 1996). 

Jordmån och klimatet i området bestämmer delvis hur 
artsammansättningen ser ut på en hagmark, men själva betningen är ännu 
viktigare för den typiska artrikedomen (ibid.). Till exempel påverkas 
hagmarkens biologi genom hur betesdjuren väljer att beta olika växter efter 
växternas kvalitet och smaklighet (Philgren, 2007). 

Det förekommer också kultiverad betesmark, så kallat kulturbete. Det är 
mark som är bearbetad på något sätt, och som inte riktigt har samma 
artrikedom som naturbetesmarken. Marken är dock värdefull, och kan om 
den förvaltas på rätt sätt på sikt bli lika artrik som naturbetesmarken (Blom, 
2003). 

Ängar innehåller ännu fler arter än naturbetesmarken och sköts 
traditionellt genom slåtter istället för att ytan hävdas enbart genom bete. Det 
går dock att efterbeta ängen, eller hävda en ängsmark enbart genom 
välplanerat bete (ibid.). 

Ängen har efter slåttern i juli/augusti kvar en stor del vegetationsperiod, 
det vill säga period med tillväxt, och denna tillväxt har sedan gammalt tagits 
ut som bete. Efterbetet gör att ängens flora inte kommer att bestå av alltför 
mycket högvuxna arter, och den försämrade betestillgången gör att 
betesdjuren äter bort även ovälkommet sly. Även på ängsmark fyller således 
bete en mycket viktig funktion, eftersom betet håller tillbaka oönskade men 
dominanta växtarter. Vårbete ska dock inte förekomma på mark där 
ängsflora ska gynnas (Aronsson, 2006). 

Inte enbart själva avbetningen av växterna påverkar hagmarkens biologi. 
Gödsel från djuren påverkar också florans sammansättning, liksom slitaget 
och djurens del i fröspridningen (Edelstam och Pehrson, 2002). 

Gödsel i form av träck och urin från betesdjuren återför i princip det fosfor 
och kalium som betas bort. En del kväve avgår i form av ammoniak till 
luften. (Ágústsson och Fernlund, 2001). Den koncentrerade gödseln kan 
dock orsaka brända fläckar i hagmarken, eller att kvävegynnade arter 
fläckvis tar över (Matzon, 1996). 
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Djurens tramp påverkar också marken, dess struktur, och därmed påverkas 
även markens förmåga att hålla vatten samt genomluftningen. Detta 
påverkar i sin tur marktemperaturen såväl som mikroklimatet (ibid.). 
Marken förändras också genom att floran förändras. Till exempel har det 
visats sig att när får betat på samma yta under flera år, tenderar mängden 
perenna gräs öka i det betade växtsamhället. Som en följd av detta har 
markens infiltrationsförmåga ökat och erosionen minskat (Chapman och 
Reid, 2004). 
 

Flora 

Växter som lever på en fungerande betesmark är väl anpassade till den låga 
tillgången på näring. De kan hushålla med näringen, och är ofta småvuxna 
med långsam tillväxthastighet. Dessa växter klarar betning bra, eftersom de 
ofta skjuter nya skott från basen, det vill säga att tillväxtpunkten inte skördas 
vid betning (Edelstam och Pehrson, 2002). 

Gräsen är den dominerande växtfamiljen i betesmark, kanske på grund av 
deras stora anpassningsförmåga (Pehrson, 2001). Gräsarterna i betesmarken 
är ofta smalbladiga (Matzon, 1996) och exempel på en gräsart som är vanlig 
i betesmark är brunven Agrostis canina (Pehrson, 2001, Anderberg och 
Anderberg, 1996).   

De typiska betesmarksväxterna och de växtsamhällen där de ingår gynnas 
av betning (Matzon, 1996). Om hävden upphör konkurreras den speciella 
betesmarkfloran ut av arter som är mer snabbväxande. De större arterna 
gynnas istället av den då ökade näringstillgången, och skuggar dessutom de 
mer konkurrenssvaga växterna. Buskar, sly, nässlor Urtica dioica, hundkex 
Anthriscum sylvestris och högvuxet gräs tar över (Edelstam och Pehrson, 
2002).  

Betesmarksväxterna, som ju är konkurrenssvaga, har ofta sitt ursprung i 
miljöer som är instabila. Det betyder att miljöerna har varit utsatta för olika 
störningar, störningar som behövs för att hagmarksväxterna ska kunna 
överleva. Exempel på ursprungsmiljöer är bland annat stränder, branter och 
hällar (Pehrson, 2001).  

Vid en studie i Lurö skärgårds naturreservat inventerades kärlväxter. 
Resultatet visade tydligt att antalet kärlväxter var betydligt lägre i de marker 
där hävden upphört, jämfört med i de marker som fortfarande hävdades. En 
jämförelse med en äldre studie visade dessutom att det bara tar några 
decennier av upphörd hävd för en ängs- eller betesmark att förlora sin 
artrikedom (Thor, 2008). Några av de hotade arterna i hagmark är 
dvärgjohannesört Hypericum humifusum, honungsblomster Herminium 
monorcis och toppjungfrulin Polygala comosa (Aronsson, 2006, Anderberg 
och Anderberg, 1996). Några ytterligare exempel på växter som är knutna 
till hagmarksmiljön är gökärt Lathyrus linifolius, axveronika Veronica 
spicata, brudbröd Filipendula vulgaris, darrgräs Briza media och 
slåttergubbe Arnica montana (Pehrson 2001, Anderberg och Anderberg, 
1996). 

Vid betning slits växterna sönder, vilket påverkar växterna på flera sätt: 
Växternas assimilation påverkas, det vill säga påverkar den process där 
kväve, salter, koldioxid och vatten omvandlas till sockerarter och syre, 
(Matzon, 1996). Vid avbetning minskar ju mängden bladmassa och därmed 
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fotosyntesen, och vid alltför hårt avbetning minskar därför möjligheten för 
växterna att skjuta nya blad (Pehrson, 2001). Växternas näringstransport 
påverkas, liksom växternas förökningsförmåga. Betning minskar dessutom 
den totala mängden markförna, vilket förändrar växternas värmebalans 
(Matzon, 1996). 

Minskad markförna gör också att de typiska hagmarksväxterna kan gro, 
eftersom många av dem inte kan gro i tjock förna (Pihlgren, 2007). På en 
igenväxande betesmark samlas grässtrån och växtdelar på marken och börjar 
brytas ner. Marken blir fuktigare och temperaturen sänks, och näringsämnen 
från nedbrytningen gödslar marken och hagmarksväxterna missgynnas 
(Appelquist och Svedlund, 1998). 

Inte bara avbetning och ljustillgång påverkar floran. Tramp av betande 
djur gynnar många typiska hagväxter, som lättare kan etablera sig (Edelstam 
och Pehrson, 2002). Genom tramp uppkommer kala fläckar på marken, där 
växter lättare kan gro. Frön trampas dessutom ner av de betande djuren, och 
vissa frön sprids via betesdjurens gödsel. En del frön gynnas till och med 
genom att de passerar genom ett djurs tarmkanal och sen hamnar direkt i 
gödseln. Fröna kan också spridas genom att de fastnar på djuren (Matzon, 
1996). 

Ofta utnyttjas inte en del av betets yta av djuren, eftersom de har förorenat 
där med sin gödsel. Det beror troligtvis på att djuren försöker undvika att få i 
sig parasiter. (Ágústsson och Fernlund, 2001). Men ratorna och 
gödselhögarna bildar också ett slags refuger där växterna kan reproducera 
sig, just dessa områden, liksom ytor under träd och buskar i hagmark, har 
visats sig innehålla en extra stor mängd blommande och frösättande 
hagmarksväxter. Förekomsten av rator samt sparade träd och buskar verkar 
därmed ha betydelse för växternas överlevnad vid hårt betestryck (Pihlgren, 
2007). 

Djuren betar av knoppar och kvistar på buskar och sly, vilket naturligtvis 
påverkar den delen av vegetationen. Både nötdjur, får och hästar föredrar 
samma sorts vedartade växter och betar i första hand rönn Sorbus aucuparia, 
lönn Acer platanoides, asp Populus tremula och sälg Salix caprea. Hassel 
Corylus avellana, ek Quercus robur och björk Betula pendula/pubescens 
kan betas. Klibbal Alnus glutinosa och framför allt gråal Alnus incana ratas 
ofta helt under vegetationsperioden, men kan ätas mer på hösten särskilt av 
fåren (Matzon, 1996, Anderberg och Anderberg, 1996). 

Gamla träd är viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom de är 
livsrum för bland annat många utrotningshotade lavar och vedsvampar 
(Matzon, 1996).  Stora, grova träd är typiska för betesmarker, och de bör 
friställas från sly och unga träd eftersom många av de organismer som lever 
där behöver just den solbelysta trädstammen. Särskilt i gamla ädla lövträd 
förekommer mängder av rödlistade insektsarter (Appelquist och Svedlund, 
1998). 
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Fauna 

En stor del av betesmarken är solbelyst, öppen och rikt på örter, vilket gillas 
av insekter och fåglar som dras till insekterna (Edelstam och Pehrson, 2002). 
Särskilt om hagmarken dessutom innehåller buskar och träd, dras fåglar och 
insekter dit (Aronsson, 2006). 

I betade marker uppstår den naturliga variation i landskapet som 
insekterna och fjärilarna behöver. Här finns ofta både kort gräs och ytor med 
mer högvuxna örter och gräs, tillsammans med träd, buskage och 
förekomster av öppen sand eller grusmark. Flera av dessa för insekter 
viktiga miljöer finns dessutom i betesmarker ofta inom en liten yta. Detta är 
väsentligt, då många insekter inte kan förflytta sig särskilt långt (Appelquist 
och Svedlund, 1998). 

Flera fågelarter trivs också särskilt bra i öppna hagmarker med god 
tillgång på insekter som föda, och buskar och bryn som passar bra som 
häckningsplatser. Som exempel kan nämnas törnskatan och staren (ibid.). 
Andra fågelarter som är knutna till marker som hävdas är bland andra gök, 
gulsparv, rödbena och stenskvätta (Pehrson, 2001). 

Insekterna är mycket viktiga i betesmarkens ekosystem på flera sätt – som 
föda åt betesmarkens fåglar, som pollinatörer och som nedbrytare av 
organiskt material. Lantbrukens utveckling mot monokultur och likriktad 
skötsel av marker är kanske ett ännu större hot mot insekternas mångfald, än 
minskningen av hagmarker i sig. Det verkar vara variationen i landskapet 
som är viktigast, och ett lätt bete verkar vara att föredra framför ett hårt 
betestryck om man vill gynna hagmarkens insekter (Appelquist och 
Svedlund, 1998). 

Många fjärilsarter är dock beroende av ängs- och betesmark för sin 
överlevnad. Kamgräsfjärilen är en av de arter som är typiska för öppna 
gräsmarker. Ängsgräs av olika slag är värdväxter för dess larver (Edelstam 
och Pehrson, 2002). Andra exempel på fjärilar som är knutna till hävdade 
marker är aurorafjäril, veronikanätfjäril och blåvingar (Pehrson, 2001). Det 
är just de speciella hagmarksväxterna som fungerar som värdväxter för 
insekterna, som gör betesmarken så viktig för till exempel fjärilarna. Men 
även störningen som blir i markskiktet, som en följd av betesdjurens tramp, 
är nödvändig för många insekter, mikroorganismer och maskar (Matzon, 
1996). Många arter av betesmarksväxter är å sin sida också beroende av 
insekterna som pollinatörer för att kunna sätta frö (Appelquist och Svedlund, 
1998). 

Insekter har ofta specifika behov som behöver tillgodoses, och varje typisk 
hagmarksväxt har gissningsvis ungefär tio arter av insekter knutna till sig 
(ibid.). Ett specifikt behov har också de dynglevande skalbaggarna som är 
beroende av hagmark för att överleva (Aronsson, 2006).  Många 
spillningslevande skalbaggar är rödlistade på grund av att de betade 
markerna minskat (Appelquist och Svedlund, 1998). 

Exempel på andra insekter som är knutna till hagmarken är guldbaggar och 
blombaggar (Pehrson, 2001). 

Troligen gynnas fjärilar av att gräsytor i stadsnära natur och parkmark 
sköts genom någon form av hävd i stället för genom gräsklippning med 
maskin (Degerman, Johansson, Larsson, och Wijkmark, 1999). 
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Stängsel och betestryck 

Om marken är stängslad på ett bra sätt blir det enklare att ha ett bra system 
för betet, som gör att överbetning, parasiter och betesbrist undviks. Det går 
att kombinera fasta stängsel med flyttbara för att kunna anpassa betet. Till 
exempel behöver djuren inte lika stor betesyta i början av säsongen när 
tillväxten är god, som de behöver i slutet av säsongen då avkastningen 
minskar  (Ágústsson och Fernlund, 2001). 

Det viktigaste att tänka på vid stängsling är att stängslet ska passa den 
betande djurtypen, att stängslet inte ska kunna skada djur, vilt eller 
människor och att stängslen ska vara i gott skick. Djuren ska inte kunna 
komma ut från, djurägaren är enligt lag skadeståndsskyldig om djuren 
kommer loss och skadar annan mark. Djurhållaren är också skyldig att se till 
att det finns övergångar i områden där allmänheten vistas (Pehrson, 2001). 

Olika djurslag, och olika sorter inom ett djurslag, påverkar hur ett område 
betas (Bertilsson, 2006). Till exempel så väljer olika djur att äta olika växter 
(Ágústsson och Fernlund, 2001). Olika marker tål dessutom olika hårt 
betestryck, vilket gör att antalet betande djur och den tid ett område betas 
alltid måste anpassas efter de förhållanden som råder. Årstiden är en faktor 
som påverkar hur hårt betestrycket kan vara. Andra faktorer som påverkar är 
markförhållandena, till exempel om marken är frisk eller torr (Blom, 2003). 

För svagt betestryck ger besvär med oönskade växter och igenväxning. 
Dessa så kallade ohävdsarter behöva hållas tillbaka genom upprepad slåtter. 
Exempel på ohävdsarter är brännässla Urtica dioica, skräppor Rumex-arter, 
hundkäx Anthriscus sylvestris, hallon Rubus idaeus och nypon Rosa dumalis 
(Blom, 2003, Anderberg och Anderberg, 1996). 

För högt betestryck kan göra att en del arter försvinner från betesmarken, 
eller ge problem med söndertrampad grässvål. Grässvålen är särskilt känslig 
vid blött väder. Betesdjur bör heller inte hållas på naturbetesmarker under 
vintern, för att undvika att grässvålen trampas sönder (ibid.) Matzon (1996) 
menar dock att en växt- eller djurart som är specialanpassad till just betning i 
praktiken är så gott som omöjlig att utrota genom för hårt betestryck. 
Philgren (2007) menar däremot att alltför hårt bete kan motverka den 
biologiska mångfalden, genom att obetade områden som rator och buskage 
är viktiga för växters och insekters fortplantning och överlevnad. 
 

Betessystem 

Växelbete innebär att en area betas vartannat år av ett djurslag och vartannat 
år av ett annat. Båda djurslagen får då parasitfritt bete, eftersom ett bete 
räknas som parasitfritt när det inte betats av just det djurslaget under ett år. 
Eftersom djuren betar olika jämnas konkurrensen mellan olika växtslag ut. 
Detta medför att betets kvalitet håller sig bättre i längden (Ágústsson och 
Fernlund, 2001). 

Portionsbete kan begränsa parasiter och ger stor kontroll över betesdjurens 
födointag. Betet portioneras ut genom att man flyttar staket och djur, och 
hela den totala betesytan behöver inte användas varje år (Matzon, 1996). 

Sambete betyder att olika djurslag betar en yta tillsammans, samtidigt. 
Nyttjandet av betet blir maximalt, men betet blir inte helt säkert parasitfritt 
(Ágústsson och Fernlund, 2001). Parasiterna reduceras däremot, om man 
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jämför med hur det ser ut på ett område betat av ett enda djurslag, vilket gör 
att djuren också når en bättre tillväxt (Matzon, 1996). 

Betesutnyttjandet blir bra vid sambete till exempel med får och nöt tack 
vare att fåren helst betar de torrare markerna inom betesområdet, medan 
nötdjuren betar de mer fuktiga markerna. Korna betar dessutom gärna de 
grövre örterna och det högvuxna gräset som ratas av fåren, och de båda 
djurslagen betar buskar och sly på olika höjd och i olika storlekar (Matzon, 
1996). 

Efterbete innebär att ängsmark betas efter att slåttern har utförts. Efterbete 
sker under en kortare tid, för att inte ängen ska skadas genom för mycket 
tramp eller för hårt betestryck. Växtligheten hålls då efter, samtidigt som 
djurens tramp skapar luckor i växtligheten där spridda frön lätt kan gro. 
Ängsmark kan också betas sent istället för att slåtter utförs – det är ett sätt att 
försöka bevara ängens flora och fauna utan traditionell slåtter. Djuren släpps 
då ut på betet i slutet av juli eller början av augusti, och får beta av marken 
under ca två veckor (Blom, 2003). 

Efterbete är en del av traditionell ängshävd, det är alltså inte bara slåttern 
som är viktig för att bibehålla ängens stora biologiska mångfald på lång sikt. 
För efterbete lämpar sig nötkreatur bäst. Hästar betar ofta för hårt och kan 
trampa sönder ängen. Får är för selektiva och lämnar alltför mycket växter 
obetade (Aronsson, 2006). 
 

Betesdjurens behov 

Betesdjuren har några behov som måste uppfyllas: de behöver alltid tillgång 
till friskt vatten, de behöver kompletterande tillskott av salt och mineraler, 
de behöver ha tillgång till skydd mot väder och vind samt en daglig tillsyn 
(Pehrson, 2001). 

Det finns en risk att betesdjuren skadas av eller får i sig främmande 
föremål av till exempel plats eller glas, när hagen ligger i natur med många 
besökare (Lindgren, 2005). Hagen måste därför alltid besiktas och städas 
ordenligt innan betesdjuren släpps in (Jonasson, 2000). 

Vissa vanliga trädgårds- och parkväxter är dessutom mycket giftiga för 
betande djur. Det gäller till exempel idegran Taxus i varianter, kabbeleka 
Caltha palustris, skelört Chelidonium majus och sprängört Cicuta virosa. I 
naturbetesmarker är dessa växter ganska ovanliga (Blom, 2003, Anderberg 
och Anderberg, 1996), men däremot kan de förekomma oftare i 
kulturområden som stadsnära natur och parkmark. Idegran är särskilt giftigt 
för hästar (Lindgren, 2005). 

Andra mycket giftiga växter som kan förekomma i hagmark är tibast 
Daphne mezereum, liljekonvalj Convallaria majalis, odört Conium 
maculatum och tiggarranunkel Ranuculus sceleratus. Ofta ratas giftiga 
växter av betesdjuren, och det behövs ofta också ganska stora mängder för 
att djuren ska förgiftas, men särskilt vid betesbrist finns det risk för att dessa 
växter äts av djuren (Pehrson, 2001, Anderberg och Anderberg 1996).  

I större mängder kan även ekollon bli giftiga för betesdjur, liksom 
smörblomma Ranunculus acris och åkerfräken Equisetum arvense. Finns det 
tillräckligt med bete brukar dock djuren hålla sig ifrån dessa växter (Blom, 
2003, Anderberg och Anderberg, 1996). Det har också hänt att hästar blivit 
sjuka av att äta rododendron (Pehrson, 2001). 
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Får 

Får var år 2000 de vanligast förekommande betesdjuren som användes för 
förvaltning av grönytor av kommunerna i Sverige (Jonasson, 2000) 

Får är effektiva slybetare (Blom, 2003). Om bete sker på vintern kan fåren 
börja gnaga även på lite större buskar och småträd (Matzon, 1996). 

Fåren har liksom korna tänder i underkäken och en muskelkudde i 
överkäken, men de betar mer selektivt. Till exempel föredrar får lågväxta 
och smalbladiga växtarter, och de ratar bete som vuxit sig för grovt och högt. 
Får brukar heller inte gilla att beta på fuktig mark (ibid). 

Växande lamm och digivande tackor behöver mer näringsrikt bete än 
vuxna får. En hög andel örter och baljväxter är bra, liksom gräs som inte är 
högre än 5-6 cm (Pehrson, 2001).  

Vid bete med får gynnas bland annat följande växtarter: en del starrarter 
Carex-varianter, stagg Nardus stricta och ängsgröe Poa pratensis, vitklöver 
Trifolium repens, liten blåklocka Campanula rotundifolia, kattfot 
Antennaria dioica och mandelblomma Saxifraga granulata. Det är arter som 
fåren inte gärna betar. Däremot betar de selektiva fåren gärna violer Viola-
arter, blåsippor Hepatica nobilis och vissa orkidéer Orchidaceae-familjen 
liksom olika vickerarter Vicia i varianter, liljekonvaljer Convallaria majalis, 
lingon Vaccinium vitis-idaea och blåbär Vaccinium myrtillus (Matzon, 1996, 
Anderberg och Anderberg, 1996). 

Köttfår, tyngre importerade raser, är mindre rörliga och äter mindre buskar 
och sly än till exempel gutefår. Men om gutefåren är ovana slyröjare kan det 
ta några veckor efter introduceringen på ett buskigt bete tills att de börjar äta 
den typen av föda (ibid.). Gutefår har de fördelarna att de klara sig bra på ett 
magert bete och är mycket härdiga (Jeppsson, 1996).  
 

Nötboskap 

Nötboskap äter framför allt gräs och örter, men de kan också äta av buskar 
och lövträd. De är inte speciellt selektiva när det gäller växtarter, men betar 
hellre vissa fläckar än andra. Kor kan beta vid sina urinfläckar, men inte vid 
sin gödsel. Nötdjur samlar in gräset med tungan och sliter av det, med tänder 
i underkäken och en muskelkudde i överkäken. De har därför svårt att beta 
tillräckligt om betet är alltför lågvuxet, gränsen går vid två centimeters höjd. 
Nötdjur betar däremot mer villigt än andra betesdjur på fuktig mark (Matzon, 
1996). 

På hösten betar nötdjur mer vedartade växter än under övriga året. Detta 
beror delvis på att stärkelsen i träden efter nattfrost förvandlas till 
sockerarter och alltså smakar godare (ibid.). 

Mjölkkor, digivande och dräktiga kor har ett stort näringsbehov, vilket 
innebär att naturbetesmarker passar bättre för djur som inte har samma stora 
behov. På naturbetesmarker skulle annars 2-3 mjölkkor vara lagom per 
hektar i början av säsongen, för att sedan minskas vartefter betet blir sämre. 
För maximal avkastning behöver dock mjölkkorna under sensommaren ändå 
tillskottsutfodras om de betar på naturbetesmarker (Pehrson, 2001). 

Av kvigor, stutar eller tjurar kan man hålla fler djur per hektar 
naturbetesmark, eftersom de klarar sig på magrare bete. Här rör det sig om 
upp till fyra djur per hektar. I stadsnära natur rekommenderas inte bete med 
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ungtjurar, eftersom de ofta är livligare och svårhanterligare än kvigor, stutar, 
kor och kalvar (ibid.). 

Moderna nötraser är ofta dåligt lämpade för bete som ska fungera som 
naturvårdande. Detta eftersom de är tunga och dessutom har smala klövar 
som gör att de sjunker ner om marken är fuktig. Raserna är dessutom mindre 
rörliga. Exempel på raser som är rörliga i kuperad terräng är rödkulla och 
fjällko. När det gäller SLB, svensk låglandsboskap, och SRB, svensk röd 
och vit boskap, och Herefordkorsningar är det ingen större skillnad på hur de 
betar (Matzon, 1996). 

Fjällkon och rödkullan är utrotningshotade, svenska lantraser. De har 
vänligt lynne, och är kulliga, det vill säga saknar horn (Jeppson, 1996). 
Highland Cattle är även den en lätt ras känd som god landskapsvårdare. 
Eftersom den är lätt och rörlig är den är bra val på erosionskänslig mark. 
Den är härdig, vänlig och betar inte lika selektivt som många andra nötraser 
(Pehrson, 2001). 

Vid betning med nötdjur gynnas bland andra vitsippa Anemone nemorosa, 
blåsippa Hepatica nobilis, gullviva Primula veris och violer Viola-arter, 
eftersom korna undviker att beta dessa arter. Om bete sker bara vid 
vegetationsperioden gynnas dessutom lingon Vaccinium vitis-idaea, blåbär 
Vaccinium myrtillus och smultron Fragaria vesca (Matzon, 1996, 
Anderberg och Anderberg, 1996). 

Nötdjur var år 2000 tillsammans med får de vanligast använda betesdjuren 
inom Sveriges kommunala förvaltningar (Jonasson, 2000). 
 

Hästar 

Hästar äter företrädesvis kortare, yngre gräs med mycket näring, fast de kan 
också äta magrare eller mer högvuxet bete. Finns det gräs undviker hästarna 
oftast örter och löv, de är alltså dåliga slybetare. Däremot kan hästar börja 
gnaga barken av träd särskilt om de är sysslolösa. För att skydda träden kan 
de stängslas in (Blom, 2003). 

Hästar kan fungera bra som betesdjur för att hålla landskapet öppet. 
Beroende på om och hur hårt hästarna tränas har de olika behov av bete. 
Hästarnas ras och ålder påverkar också betesbehovet. Högkvalitativt bete 
och en större mängd behövs om hästen är dräktig, ger di, är ung eller 
högpresterande (Ágústsson och Fernlund, 2001). En till tre normalstora 
hästar på ca 500 kg brukar vara lagom till ett hektar betesmark (Blom, 2003). 

Olika hästraser betar olika, det handlar om att anpassa betesdjuren till den 
mark som ska betas. Ponnyraser och kallblodiga hästar betar till exempel en 
mark bättre och hårdare än varmblodiga hästar som är mer kräsna när det 
gäller växtvalet (Blom, 2003). Varmblod och halvblod behöver därför 
kombineras med andra betesdjur, till exempel får eller kor, för att ett område 
ska bli ordentligt betat (Matzon, 1996). 

Hästar kan vara särskilt bra att sätta in som betesdjur då en mark ska 
restaureras, just eftersom de kan beta grovt, högt och magert gräs. De klarar 
sig också på ett lågt näringsinnehåll, då de kompenserar matens låga 
innehållsvärde helt enkelt genom att äta mer. Vid restaurering av en 
betesmark kan hästar dessutom bidra till att hålla tillbaka till exempel 
älggräs Filipendula ulmaria genom att trampa ner det. 
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Hästar betar gärna omtyckta växtslag hårt, medan andra områden i hagen 
kan ratas helt. På betesmark med hästar bildas ofta så kallade rator, där 
hästarna gödslar men inte betar. Dessa områden kan putsas av mekaniskt, 
eller så kan sambetning lösa problemet (Blom, 2003). 

Hästar behöver stora ytor att beta på, eftersom de behöver kunna röra 
ordentligt på sig och dessutom behöver den psykiska stimulans som en stor 
och varierad betesareal kan ge (Pehrson, 2001). 

Ungefär 75 % av landets hästar finns redan i tätortsnära områden och får 
en allt större betydelse som beteshävdare (Albihn, Bertilsson, Gustafson, 
Lundström, Magnusson och Rydhmer, 2009). 

  

Getter 

Getter är liksom fåren effektiva slyröjare. De kan till exempel användas för 
att hålla tillbaka till och med nyponbuskar Rosa dumalis, hallon Rubus 
idaeus och björnbär Rubus fruticosus (Blom, 2003, Anderberg och 
Anderberg, 1996). De är allätare, men föredrar buskar och äter gärna bark på 
växande träd. Getter betar heller inte nära marken, vilket innebär en 
hagmark med getter får högt gräs och höga örter men kommer så 
småningom att sakna buskskikt (Matzon, 1996). Getter kan vara mycket 
svåra att stängsla, eftersom de klättrar och hoppar högt och bra (egen 
erfarenhet). 

Vid universitetet i Utah har man gjort framgångsrika försök med getter 
som slyröjare. Här eftersträvade man att skapa brandgator i terrängen för att 
minska risken för skogbrand. Getterna betade av buskarna i området så högt 
som de kunde nå, det brännbara materialet minskade, och detta stoppade 
sedan effektivt brandens framfart (Chapman och Reid, 2004). 

Getter förekommer men är ganska ovanliga som betesdjur hos kommunala 
förvaltningar, endast två av 49 svarande kommuner höll getter år 2000 
(Jonasson, 2000). 

 

Förvaltningar om betesmarkens biologi 

Det visade sig vara framför allt gamla naturbetesmarker och kulturmarker i 
stadsnära naturreservat som förvaltas med hjälp av betande djur av de 
förvaltningar som tillfrågats i intervjuer i samband med detta examensarbete. 
I en av kommunerna äger man själv betesdjuren, medan man i de övriga 
använder sig av inlånade eller inhyrda djur. 

Djurslagen som används av förvaltningarna är i huvudsak får och olika 
raser av nötdjur, men även hästar och ett fåtal getter förekommer. 

Tre av fyra förvaltningar svarar att de inte har gjort tillräckliga 
inventeringar av grönytornas flora och fauna för att exakt kunna ge svar på 
hur områdenas biologi påverkats av betet. Alla förvaltningar upplever dock 
att floran förändrats eller blivit rikare, och en förvaltning uppger att särskilt 
fågelfaunan mycket snabbt svarat med en ökning på sjöängar där bete 
introducerats. Samtliga tillfrågade förvaltningar upplever att landskapet som 
betats blivit öppnare. 
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VARFÖR BETESDJUR OCH HUR FUNGERAR DET? 

 

Kultur och pedagogik 

I samband med diskussioner om biologisk mångfald nämns sällan den 
kulturhistoriska aspekten. Men i den viktiga kulturhistoriska miljön finns 
utrymme för både djur, människor, flora och landskap (Matzon, 1996). 

De naturbetesmarker som bevarats har stora kulturhistoriska och rekreativa 
värden, där trivs vi och de minner oss om hur odlingslandskapet såg ut för 
länge sedan (Edelstam och Pehrson, 2002).  

Vi människor uppfattar det betade landskapet som omskött samtidigt som 
vi uppfattar det som orörd natur. Detta beror på att betesmarkens långa 
historia, och känslan vi får i den här typen av natur ger oss ett inre lugn 
(Henningsson, 2008). 

Medvetenheten om den gröna miljöns stora betydelse för människans hälsa 
har ökat på senare år, liksom intresset för gröna områdens betydelse som 
resurs för lärande och som pedagogiskt verktyg (Delshammar, Delshammar, 
och Göransson, 2001). Naturvårdsverket poängterar att den tätortsnära 
naturen är det ställe där de flesta människor kommer i kontakt med naturen. 
Naturupplevelser kan dessutom ge människor ett ökat engagemang för 
miljöfrågor, vilket är mycket viktigt i ett långsiktigt miljövårdande arbete. 
Denna kunskapsförmedling är en av de ekosystemtjänster som vi får utan 
kostnad av naturen. Möjlighet till rekreation och estetiska upplevelser är 
andra värdefulla ekosystemtjänster som kan erhållas i den stadsnära naturen 
(Gyllin och Hedblom, 2009). 

Skötsel av stadsnära natur med hjälp av betande djur har visats sig öka 
trivseln hos de närboende. Det är dock viktigt att diskutera med de berörda 
människorna innan man börjar använda betesdjur (Jonasson, 2000). Jonasson 
påpekar också i sin uppsats att ”det är viktigt att djuren inte bara mår bra – den 
nära anslutningen till allmänheten gör det viktigt att det syns att djuren mår och 
har det bra”. 
 
I en studie, gjord vid Kulturgeografiska Institutionen vid Göteborgs 
Universitet, refereras till forskningsprogrammet BeSuS vid Chalmers 
Tekniska högskola. Där betonas den direkta naturupplevelsen som ett viktigt 
pedagogiskt medel för att förstå naturens komplicerade funktioner och 
sammanhang. Parker, odlingar och djur beskrivs vidare som mycket 
betydelsefulla för människans förmåga att kunna sätta sig in i naturens 
kretslopp, identifiera sig med naturen och utveckla medkänsla för allt 
levande (Henningsson, 2008). 

Särskilt pedagogiskt, menar man inom forskningsprogrammet, skulle 
närvaro av växtprocesser och nedbrytningsprocesser vara. Betesdjur antas på 
ett utmärkt sätt kunna gestalta näringens kretslopp från gräs till växande djur 
och tillbaks igen till marken som gödsel för nedbrytning (ibid.). 

Nästan hälften av kommunerna som höll betande djur år 2000 hade haft 
problem med skadegörelse (Jonasson, 2000). Det har hänt att lamm som gått 
på stadsnära bete har blivit stulna från hagen, eller att lösa hundar har skadat 
och stressat får och lamm. En lösning på detta problem kan vara att 
involvera och upplysa allmänheten så mycket som möjligt. Detta dels för att 
människor då blir engagerade i djuren och hjälper till att hålla uppsikt över 
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dem, men också för att till exempel hundägare ska bli varse att det finns får 
på bete och att det inte är lämpligt att släppa hunden lös i området 
(Stenbäcken, 2007). 

Om får ska hållas i stadsnära natur kan det också vara en god idé att ha 
dem på sambete med ett annat, större djurslag. Kor och hästar försvarar sig 
bättre mot hundar, och kanske också lämnas mer i fred än fåren som kan 
vara stöldbegärliga (ibid.). 

Valet av betesdjur kan påverka antalet besökande människor, beroende på 
vilka djur allmänheten anser vara ”farliga” och mindre ”farliga” (Lindborg 
et al. 2006). Betesdjuren kan naturligtvis också skada människor, även om 
det sällan verkar ske. Man ska ha stor respekt för djur, särskilt för ston, kor 
och tackor som nyss fått ungar. Daglig tillsyn och kontakt med människor ur 
allmänheten ökar säkerheten både för människor och djur. Djuren hålls 
under uppsikt och riskerar inte att förvildas (Lindgren, 2005). 
 

Miljö 

Maskinerna som används för skötsel av gräsytor släpper ut giftiga ämnen, 
skadliga för ekosystemets människor såväl som växter och djur. Särkilt 
tvåtaktsmotorerna, som driver gräsklippare med mera, bidrar till utsläppen. 
Eldrivna maskiner eller maskiner som drivs med förnyelsebara bränslen som 
till exempel rapsolja är bättre ur klimatsynpunkt (Degerman, Johansson, 
Larsson, och Wijkmark, 1999). 

När det handlar om klimatpåverkan är det dock inte självklart att mängden 
utsläpp och bränsleförbrukning minskar vid en övergång från maskinell skötsel 
till skötsel av ett område med betesdjur. När det gäller utsläppen påverkar själva 
tillsynen av djuren mest, hur den sker och hur ofta, färdvägens längd och vilken 
transport och vilket drivmedel som väljs (Stenbäcken, 2007). 

Utsläppen från maskinerna som används vid skötseln av parkmiljö, bedöms 
likväl som det viktigaste problemet att åtgärda av de miljöproblem som måste 
hanteras i samband med parkskötsel. Gräsytorna är de ytor som kräver mest 
maskinell skötsel, och därmed ger mest utsläpp (Degerman, Johansson, 
Larsson, och Wijkmark, 1999). 

Användning av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs är också mycket 
negativt för miljön och organismer i ekosystemet (ibid.). Vid bekämpning av 
ogräs som lövsly på parkmark skulle betande djur kunna vara ett användbart 
alternativ, eftersom kemisk bekämpning med Roundup eller liknande medel 
inte är förenligt med modernt miljötänkande och mekanisk bekämpning av 
lövsly är mycket kostsamt och arbetsamt. Den mekaniska bekämpningen blir 
dyr då skotten måste slås av upprepade gånger, minst två gånger om året och 
ofta under flera års tid för att rötterna ska utarmas och lövslyet dö ut 
(Schroeder, 1995). 

Att använda betande djur som en del av skötseln av stadsnära natur kan 
fungera som ett sätt för förvaltningar att visa att de har ett miljötänkande och 
att profilera sig (Degerman, Johansson, Larsson, och Wijkmark, 1999). 

 

Regler, avtal och tillstånd 

Betesdjuren kan ägas av markägaren, av privatpersoner eller av någon 
förening (Stenbäcken, 2007). Om markägaren inte äger djuren, behövs ett 
betesavtal upprättas. Muntliga avtal kan fungera, men det är säkrast att ha ett 
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skriftligt avtal. Avtalet bör utformas så att ansvarsfördelningen regleras när 
det gäller tillsyn av djuren, stängsling och så vidare. Avtalet bör också 
innehålla information om vilken markyta som ska betas och under vilken 
tidsperiod, samt hur eventuella ersättningar ska delas upp mellan parterna 
(Blom, 2003). 

För att hålla djur i stadsnära miljö kan det också behövas tillstånd från 
olika myndigheter och nämnder, och ibland även tillstånd från de närboende 
(Jonasson, 2000). 

Om betesersättning från EU och staten utgår för skötseln av betesmarken, 
är det extra viktigt att upprätta ett korrekt betesavtal mellan djurägare och 
markägare. Detta i fall att tvist skulle uppkomma (Blom, 2003). 

För information om djurskyddslagarna hänvisas till 
Djurskyddsmyndighetens författningssamling och till Jordbruksverkets 
Djurskyddshandbok. 
 

Ekonomi 

Vid beräkningar inför en eventuell delvis omläggning av skötseln av 
långgrässytor på Bulltofta rekreationsområde i Malmö, från skötsel med 
maskiner till skötsel med betesdjur, visade det sig att skötsel med betesdjur blir 
billigare. För det beräknade området på 11 hektar beräknades årskostnaden 
minska med 20 000 kr (Stenbäcken, 2007). 

Kostnaderna för skötsel med bete påverkas framför allt av hur mycket arbete 
som behövs för stängsling, tillsyn, djurtransport och så vidare. Detta i sin tur 
påverkas till exempel av hur området ser ut och var det ligger, om tillsyn kan 
ske samtidigt som annat arbete utförs på platsen och om det finns vatten som 
kan utgöra en del av ”stängslet”. Investeringskostnaderna är också en del som 
bör tas med i de ekonomiska beräkningarna (Pehrson, 2001). 

70 % av kommunerna upplevde i en undersökning att det var billigare med 
skötsel med betesdjur än med maskiner (Jonasson, 2000). 

Det går att få ekonomisk ersättning från EU och staten för skötsel av 
betesmarker, om marken bedöms hålla tillräcklig kvalitet som bete. Har 
marken extra höga kultur- eller miljövärden går det dessutom att få 
tilläggsersättning. Med ersättningen följer särskilda regler som ska följas. 
Länsstyrelsen avgör villkoren, och det är dem man kontaktar för att få veta 
vad som gäller (Blom, 2003). 

2005 utbetalades ersättning för totalt 505 000 hektar betesmark. För en 
tredjedel av arealen utbetalades tilläggsersättning (Albihn, Bertilsson, 
Gustafson, Lundström, Magnusson och Rydhmer, 2009). 
 
Enligt Länsstyrelsen i Gävleborg (via e-post 2009-10-20) kan 
kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i undantagsfall ge bidrag till vård av 
marker, till exempel om de betas av djur eller hävdas genom slåtter. Men det 
är endast om området har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och om 
ägaren av någon orsak inte kan söka jordbruksverkets bidrag. Detta 
kulturmiljöbidrag kan ges till kommuner. 

En representant för Jordbrukarstödsenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborg 
förklarar vidare: ”EU:s jordbrukarstöd ger ersättning för många olika 
insatser i odlingslandskapet men det finns ingen ersättning som man får 
direkt för djuren, förutom för utrotningshotade husdjursraser. Ersättningen 
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man kan få för betesmarker är ju en ersättning för just marken där djuren är 
en del av skötseln, alltså man måste låta beta marken för att få ersättning.” 

På Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se finns broschyrer att ladda ner om 
ersättningarna. ”Miljöersättning 2007” innehåller information om just 
betesmarker. Hur en betesmark ska se ut för att få ersättning framgår i 
broschyren ”Betesmarker och slåtterängar 2009”. 

Länsstyrelsen påpekar också att det enbart går att få ersättning för 
jordbruksmark inom EU:s jordbrukarstöd, inte för parkmark. 

Även för att hålla hotade husdjursraser går det att söka ekonomiska bidrag, 
men djuren ska vara bland annat märkta och rasrena. Exempel på 
utrotningshotade svenska lantraser som betar är fjällko, rödkulla och 
allmogeko samt gutefår, ryafår och dala pälsfår (Matzon, 1996). 

De gamla lantraserna är jämfört med de nyare, förädlade lantdjursraserna 
inte ekonomiska för lantbrukaren att hålla för kött- eller mjölkproduktion. 
De är dock värdefulla för den genetiska mångfalden och av kulturhistoriska 
skäl. Dessa lågproducerande, hotade raser är dessutom mycket bra betesdjur, 
som klarar sig på det magra bete som gamla betesmarker ofta ger (Albihn, 
Bertilsson, Gustafson, Lundström, Magnusson och Rydhmer, 2009). 

 

Förvaltningar om varför de använder betesdjur 

Tre av fyra tillfrågade förvaltningar anger ett bevarande av den biologiska 
mångfalden och de öppna kulturmarkerna som huvudanledning till att 
betande djur valts som en del av skötseln. Som ytterligare anledning anger 
man att betesdjuren ska fylla en pedagogisk eller symbolisk funktion samt 
öka det betade områdets besöksvärde. 

Den fjärde förvaltningen anger symbolvärdet och det pedagogiska värdet 
som huvudskäl till att betande djur valdes, och anger bibehållna naturvärden 
som en anledning utöver detta.  

Synen på tillgänglighet för allmänheten skiljer sig åt mellan 
förvaltningarna. En av förvaltningarna arbetar mycket aktivt med att 
underlätta tillgängligheten för olika delar av allmänheten, en av 
kommunerna tillåter endast de närboende att gå in i hagen, en förvaltning 
har hagar som är tillgängliga för allmänheten att gå fram till men inte att 
beträda, medan en sista kommun ger möjlighet för allmänheten att gå in till 
djuren men också att kunna röra sig i området utan att behöva gå in till 
djuren. 

De kommuner som har begränsat tillgängligheten för allmänheten uppger 
ha gjort det med tanke på djurens säkerhet. Det verkar också bero på vilken 
typ av område det är som betas – har området redan innan det stängslades 
och började betas varit promenadstråk vill man inte utestänga allmänheten. 
 

Förvaltningar om hur betet fungerar 

Hos tre av fyra tillfrågade kommuner har man någon gång haft problem med 
skadegörelse eller våld mot djuren. Detta försöker man motverka genom att 
informera allmänheten och involvera och engagera framför allt de närboende. 

Alla kommuner upplever ett mycket stort positivt engagemang från de 
närboende, även om det i en kommun inledningsvis protesterades mot 
betesdjurens införande. 
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Samtliga tillfrågade förvaltningar upplever att betesdjuren gör både ett bättre 
naturvårdande, snabbare och billigare arbete, än om liknande resultat skulle 
försöka uppnås med maskinell skötsel. En av kommunerna har dessutom 
gjort beräkningar som visar att kostnaderna för förvaltning med betesdjur är 
försvarbara jämfört med vad det skulle kosta att klippa samma ytor. 

Samtliga tillfrågade förvaltningar anser att skötsel av stadsnära natur med 
hjälp av betande djur har bidragit till att de betade områdena har erhållit 
ökade biologiska, pedagogiska och kulturella värden. De betade områdena 
upplevs ha blivit mycket ”öppnare, trevligare och ljusare”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Diskussion 
 
Resultatet tolkas som om det mesta talar för ett ökat användande av 
betesdjur som en del av förvaltning av stadsnära natur och parkmark: Det 
skulle gynna den biologiska mångfalden och bevara de öppna hagmarkerna, 
i en viktig del av landskapet som annars riskerar försvinna. 

Tyvärr har de tillfrågade förvaltningarna ännu inte undersökt genom 
inventeringar hur biologin verkligen förändrats i de hagmarker som 
restaurerats. Det går också att ställa sig frågan hur länge en gammal 
betesmark kan ligga ohävdad, men ändå gå att återställa genom restaurering. 
Det vill säga återställa rent biologiskt inom rimlig tid. Restaureringen ger 
förstås snabbt öppnare och ljusare marker, men hur lång tid tar det innan 
man kan se en reell påverkan på flora och fauna? 

Det finns dock mycket i litteraturen och forskningen som pekar på att den 
biologiska mångfalden bevaras och ökar vid bete. Den betade ytans speciella 
biologi är helt beroende av aktiva betesdjur. Floran och faunan som är 
knuten till hagmarkerna har ofta specifika behov som uppfylls genom 
betesdjurens störning. 

Den nödvändiga störningen av marken som uppkommer vid bete verkar 
dessutom svår, eller kanske till och med omöjlig, att åstadkomma på annat 
sätt än med betesdjur. 

Då olika djurslag betar olika typer av växter olika hårt, borde kanske 
ytterligare energi och noggrannhet läggas på val av betesdjur, om målet med 
betet är bevarande eller återställande av en betesmarks biologiska 
förutsättningar. Det kan till exempel antas att särskilda djurslag gynnar en 
särskild flora och speciella insekter. På det viset kanske ett bete med alltför 
enkelriktat val av betesdjur ändå utarmar den biologiska mångfalden? Det 
finns ju många olika typer av hagmarker. 

 
De tillfrågade förvaltningarna har i viss utsträckning skilda synsätt på vad 
som är huvudsyftet med att hålla betesdjur. Detta beror troligtvis på att de 
ansvariga förvaltningarna har olika roller – en förvaltning fokuserad på 
människans behov av kultur och fritid ser naturligtvis något annorlunda på 
djurens roll än en förvaltning inriktad på ren naturvård. Däremot verkar man 
överens om att det symboliska och kulturella värdet går hand i hand med de 
biologiska och ekologiska värdena. 

Mycket av det som i intervjuerna nämns som upplevda ökade värden, både 
biologiska och kulturella, i samband med införandet av betande djur som en 
del av förvaltningen av stadsnära natur, verkar finna stöd av forskningen 
som redovisas inom projektet HagmarksMistra (Lindborg et al. 2006). 

Det verkar enligt utförda beräkningar vara billigare eller åtminstone lika 
ekonomiskt som att förvalta samma områden med andra metoder. 
Förvaltning med bete vårdar dessutom ytor på ett sätt som inte går att 
efterlikna på andra mer ineffektiva, bullriga och resurskrävande vis. 

Andra positiva effekter av att hålla betesdjur i tätortnära miljö är att 
attraktionsvärdet för ett område verkar öka. Betesdjuren verkar kunna locka 
fler människor till parkerna och ut i den stadsnära naturen för rekreation och 
motion. Närhet till djur har visats sig påverka människors miljömedvetande, 
stärka barns relation till naturen och öka deras förståelse och för ekologiska 
sammanhang och kretslopp. 
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Hur miljövänligt ur utsläppssynpunkt betande djur är i jämförelse med andra 
förvaltningsmetoder är beroende på hur tillsyn och transporter sker. De 
maskiner som används vid skötsel av just gräsytor är dock stora 
utsläppsbovar som förbrukar fossila bränslen. 

Skötsel med betande djur i parkmiljö skulle kunna användas främst för de 
ytor som i Skötselmanual 98 (Persson, 1998) betecknas som ”Högvuxen 
gräsyta”, ”Äng” eller som ”Öppen mark” Dessa ytor klipps eller slås relativt 
sällan, och ska se vårdade ut, men är inte avsedda för lek och spel. 
Gissningsvis hör dessa områden till de ytor som får än mindre skötsel när 
pengar ska sparas. 

Att bara genomföra en minskning av klippning av gräsytor i parkmiljö ger 
minskade utsläpp vid skötseln, men man riskerar samtidigt att parken inte 
upplevs lika trevlig att vistas i enligt Degerman, Johansson, Larsson, och 
Wijkmark (1999). Här har kanske betesdjur en viktig roll att fylla? 

Också som symbol för en kommuns miljöengagemang och som en källa 
till goodwill är gissningsvis betesdjur mycket verkningsfulla. Om de 
utrotningshotade, svenska lantraserna användes för förvaltningen av 
kommunens ytor skulle denna önskvärda effekt troligtvis förstärkas 
ytterligare. Dessa rasers utmärkta betesegenskaper i kombination med deras 
vänliga lynne, skulle kanske kunna innebära att de är extra väl lämpade som 
betesdjur i stadsnära miljöer? 

 
Det som talar mot att utöka användandet av betande djur till att kanske bli 
ännu mer tätortsnära och även ingå i förvaltning av parkytor i stadsmiljö, är 
att det verkar finnas svårigheter att garantera djurens säkerhet. Kanske kan 
riskerna för skadegörelse och våld mot djuren minskas genom mer 
information och ett utökat engagerande från allmänheten och de närboende? 

Det skulle också kunna vara så att större djur, som nötboskap och hästar, 
lämnas mer i fred än får. De fakta som kommit fram pekar nämligen på att 
det mestadels är får som utsatts för skadegörelse. Hästar med hovar och 
kossor med horn är troligtvis med respektingivande. Ett sambete mellan 
större djur och får skulle också kunna vara ett alternativ. 

Ur en lantbrukares synpunkt är möjligen den viktigaste aspekten på 
betesdjur den ekonomiska, att få betet lönsamt ur produktionssynpunkt. För 
en kommunal förvaltning är kanske inte den ekonomiska aspekten viktigast, 
utan snarare verkar tyngden ligga vid den biologiska mångfalden och 
bevarandet av kulturlandskapet. För att på lång sikt bevara kulturlandskapet 
bör kanske förvaltningarna försöka undvika att bli beroende av 
bidragssystemet med miljöersättning för hävd av betesmark. Detta eftersom 
det gissningsvis finns en risk för att lantbruket blir alltför ekonomiskt 
beroende av dessa bidrag. 

EU-reglerna kan ändras snabbt, och hur många betesdjur skulle hållas och 
hur mycket betesmark skulle bevaras om bidraget plötsligt försvann? Ett 
hållbart lantbruk behöver troligtvis bära sig ekonomiskt utan dessa bidrag 
för att bli hållbart även på längre sikt. Samtidigt, kan kanske bidragen ses 
som en lön till jordbrukarna för att de håller landskapet öppet. Men om det 
inte bär sig utan bidrag, ska vi då vara helt utan lantbruk och betande djur? 
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Kritisk analys 

Endast ett fåtal kommuner har intervjuats inom ramarna för detta 
examensarbete, varför säkerheten i resultaten kan ifrågasättas. Det är också 
varierande hur utförligt man har besvarat frågorna, kanske beroende på 
varierande intresse från de svarande eller beroende på tidsbrist. Det finns 
också alltid en risk för att både de svarande och den frågande har tolkat 
frågorna på olika sätt, eller beskriver skeenden på olika sätt. 

Vissa uppgifter omkring bete som finns i litteraturen upplevs som 
motstridiga, till exempel anges i vissa texter att det inte går att beta en mark 
för hårt medan det på andra ställen beskrivs om hur marken förstörs av för 
hårt betestryck. 

Det går också att läsa att de så kallade ratorna är värdefulla 
förökningsrefuger för hagmarksväxter och för insekter, samtidigt som det 
någon annanstans står att läsa om hur sambete kan hjälpa till att minimera 
mängden oönskade rator. 

Dessa skillnader i åsikter beror troligtvis på vilken utgångspunkt man har. 
En mjölk- eller köttproducerande djurägare vill kanske beta marken så 
ekonomiskt effektivt som möjligt, medan en djurhållare som i första hand 
vill gynna den biologiska mångfalden önskar ett lättare betestryck. Om bete 
och betesdjur verkar finnas minst lika många åsikter som det finns får. 

En del av litteraturen om bete och betesdjur har sitt ursprung i 
organisationer som kan tänkas ha ett ekonomiskt intresse av att ge en 
överdriven bild av att lantbruk med betande djur i alla lägen gynnar den 
biologiska mångfalden. Här känns det mer befogat att lita till källor som 
förespråkar bete av bevisade naturvårdande skäl, än av köttproducenternas 
behov av inkomster i form av miljöersättning. Det är viktigt att kontrollera 
vem avsändaren är för att kunna bedöma informationens vetenskapliga värde. 
 
 

SLUTSATS 

 
Den stadsnära betesmarken verkar ha stora potentiella värden, såväl 
ekologiskt som rekreationsmässigt, och de tillfrågade kommunerna har 
mestadels positiva erfarenheter att dela med sig av. 

Betande djur bedöms kunna öka i användning som en realistisk och 
ekologisk del av förvaltning av stadsnära natur men även av parkmark, 
förutsatt att djurens säkerhet i stadsnära miljö kan upprätthållas. 

Betande djur skulle kanske också i större utsträckning kunna brukas för 
miljövänlig kontroll av ovälkomna ogräs, ogräs som riskerar öka i takt med 
att klimatet förändras. 
 
En ordentlig uppföljning av den undersökning som Jonasson gjorde 2000 i 
samband med sitt examensarbete, skulle vara intressant att göra. Nu, nästan 
tio år senare, skulle man kanske kunna läsa av om och hur kommunernas 
attityd till användning av betesdjur har förändrats. En ännu säkrare 
utvärdering av hur kommunens ekonomi och grönytornas ekologi påverkats 
av skötseln med betande djur borde också gå att åstadkomma. 
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Det verkar behövas ytterligare inventeringar för att säkert kunna visa på hur 
en restaurerad betesmarks flora och fauna reagerar på återinfört bete över tid. 
Säkert är dock att förvaltningarna har en upplevelse av att flora och fauna 
påverkas mycket positivt, och av att landskapet ses som mer attraktivt med 
betesdjur. 
 
 
Slutligen kan dessa punkter konstateras vara särskilt viktiga att 
uppmärksamma vid förvaltning av stadsnära natur med betande djur: 
 

- information till berörda, allmänheten och närboende, framför allt för 
att involvera och engagera 

 
- val av lämplig betesplats och stängslingsmetod 

 
- inventering av området, både med avsikt att kunna följa områdets 

utveckling, skydda känsliga kulturvärden och träd, kunna bedöma 
lagom betestryck och för att trygga djurens säkerhet 

 
- val av passande betesdjur 

 
- djurens skötsel, säkerhet och välmående 

 
- ansvarsfördelning och avtal 

 
 
 
Djurhållning och bete är komplexa områden, liksom alla de lagar som omger 
djurhållning. En person med god fackkunskap om bete och betesdjur bör 
finnas tillgänglig när betesdjur ska brukas för skötsel av mark, både för 
djurens skull och för att en korrekt bedömning ska kunna göras när det gäller 
lämpligt betestryck och betessystem. 
 
 

Anna Malin Degermark 2010 
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Bilagor 

 

INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Vad hade ni för mål med att införa betesdjur som en del i förvaltning av stadsnära 

natur/parkmark? 
 
2. Vad påverkade valet – miljömässiga/kulturella/ekonomiska utgångspunkter? 
 
3. Har förväntningarna motsvarats? 
 
4. Sedan när har betesdjur använts? 
 
5. Vilket/vilka djurslag används? 
 
6. Varför valdes just detta djurslag? 
 
7. Hur många djur? 
 
8. Hur stora arealer betas? 
 
9. Hur stadsnära är de betade områdena? 
 
10. Är själva hagarna tillgängliga för allmänheten? 
 
11. Vilken slags mark betas? 
 
12. Används något speciellt betessystem? Vilket? (T ex sambete) 
 
13. Vilka fördelar och ökade värden upplever ni? 
 
14. Vilka nackdelar och problem upplever ni? 
 
15. Har djuren påverkat biologin på platsen? Hur? 
 
16. Har betesdjuren påverkat områdets upplevelsevärde? Hur? (T ex symboliskt, 

pedagogiskt, kulturellt?) 
 
17. Hur har införandet av betesdjur mottagits av de människor som använder platsen? 
 
18. Hur sköttes tidigare den mark som nu betas? 
 
19. Hur ser priset på skötsel av marken med hjälp av betande djur jämfört med föregående 

metoder? 
 
20. Hur ser den miljömässiga påverkan av skötsel av marken ut jämfört med tidigare 

metoder? 
 
21. Äger markägaren djuren? Om inte, hur ser ansvarsfördelningen ut? 
 
22. Vilka rekommendationer kan ni ge till parkförvaltare som vill börja använda sig av 

betande djur? 
 
23. Är det något ni i efterhand skulle ha gjort annorlunda vid introduktionen av betesdjur 

som en del av skötseln? 
 
Övriga kommentarer:  
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SAMMANFATTNING AV INTERVJUER 

 
Sigtuna kommun 

Sammanfattning av skriftlig intervju 2009-11-03 med Jan Franzén, 
projektledare på stadsbyggnadskontoret med ansvar för skogs- och 
naturvård, Sigtuna kommun. 
 
De mål som fanns med att införa betesdjur som en del av förvaltning av 
stadsnära natur var att bevara ett levande hävdat odlingslandskap och den 

biologiska mångfalden samt ett fortsatt öppethållande av kulturmark, men 
också för att det skulle fylla en pedagogisk funktion, det vill säga finnas nära 
till för skolor och förskolor. Det var framför allt miljömässiga 
utgångspunkter som gjorde att just betesdjur valdes. 

Betesdjur har använts av kommunen sedan runt 1995, och det har gått över 
förväntan att uppfylla de mål som man hade hoppats på. Både hästar, nötdjur 
av rasen Highland cattle samt får används, beroende på vilken typ av mark 
det är som ska betas. Marken som betas är av typerna sjöängar, 
fornminnesområden, hagmarker och hässlen, 70 % är restaurerade före detta 
betesmarker. Det används ungefär 50 hästar, 150 nötdjur och 50 får på 
arealer som motsvarar ungefär 100 hektar. I några hagar har man sambete 
med får och häst ihop. I Sigtuna upplåter kommunen betesmarken och 
stängslar gratis. Djurhållarna/djurägarna har ansvaret för tillsynen och 
hanterar bidragen. 

Ca 10 % av de betade områdena är mycket stadsnära, cirka 50-100 meter 
från stadsbebyggelse/bostäder. Hagarna är tillgängliga för allmänheten. 
Under vinterhalvåret ställs grindarna upp, och under övriga delar av året kan 
man gå in i hagarna genom så kallade stättor och färister. Jan Franzén 
hänvisar när det gäller tillgängligheten i de betade områdena vidare till en 
tidningsartikel, publicerad i Glimten nr 3/2009: ”oavsett om du är ung eller 
gammal, funktionshindrad, rullstolsburen, har du möjlighet att ta del av de 
olika naturområdena och upplevelserna”. Bland annat breda träspångar som 
byggts ovan den fuktiga marken underlättar för alla att komma naturen och 
djuren nära. 

Den betade marken upplevs ha fått ökade värden genom att den är 
välhävdad, genom att det är liv landskapet samt genom att floran och faunan 
blivit rikare. Framför allt på sjöängar påverkas biologin, där fågelfaunan 
svarar direkt. Hagmarken får tillbaka kulturlandskapsfåglar. Floran påverkas 
också, men på längre sikt. Områdets upplevelsevärde har också påverkats 
positivt i och med betesdjuren, och man upplever ett stort engagemang från 
allmänheten. 

Nackdelar och problem som upplevs i samband med användningen av 
betesdjur som en del av förvaltningen är behovet av administration och 
problem med djur som rymmer. Kor anses dock beta marken bättre och 
billigare än maskiner. Den miljömässiga påverkan av betesdjur i jämförelse 
med maskinell skötsel är omtvistad, det finns synpunkter på djurens utsläpp 
av metan och lustgas.  

Att använda betesdjur som en del av skötseln av stadsnära natur är en 
ständig utveckling med nya kunskaper och erfarenheter från plats till plats. 
Man tycker inte att förvaltningar som funderar på att börja använda sig av 
betande djur ska tveka. 
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Gävle kommun 

Sammanfattning av personlig intervju 2009-11-04 med Johan Öholm, chef 
Friluftsliv, Kultur och Fritid, Gävle kommun. 
 
Upprinnelsen till att Kultur och Fritidsförvaltningen i Gävle använder sig av 
betande djur var att kommunen upplät mark till bete i friluftsområdet 
Hemlingby, som också är naturreservat. Kommunen önskade förvalta de 
öppna betade markerna i området enligt de föreskrifter som fanns för att 
behålla naturvärdena och kulturvärdena, men valde betande djur framför allt 
för det stora symbolvärdet. 

Gävle kommun använder sig av får som kommunen själv, Kultur och 
Fritidsförvaltningen, äger, för närvarande ca 100 stycken får. I Hemlingby 
har det funnits betande får i omkring tio års tid. I takt med att 
naturvårdsåtagandena har ökat har också de ytor som fåren betar utvidgats 
till att omfatta fler områden. 

Alla områden som betas utom ett, Eggegrund, skulle betecknas som 
stadsnära, och framför allt bostadsnära. I år var det första året som fåren 
betade en yta invid bostadsområdet Sätra i Gävle, ytan röjningen. Andra 
bostadsområden som har betande får intill är Andersberg och Bomhus. 
Något speciellt betessystem används inte, utan betestillgången bedöms efter 
hand och fåren flyttas mellan områdena efter fodertillgången. 

Just får som betesdjur har den fördelen att de är ett enkelt och billigt 
alternativ, de är ganska underhållsfria och relativt självgående. De har låga 
krav till exempel på vinterbostad, där bland annat nötdjur kräver mer. Fåren 
står till förfogande även för andra förvaltningar som önskar få mark betad, 
och kan även komma ifråga som en del av skötseln vid nya bildningar av 
naturreservat. 

Förvaltning med hjälp av betande får upplevs som väsentligt billigare än 
om man till exempel skulle behöva röja hagmarksområdena. Det som kostar 
är den dagliga tillsynen. Sett till vad det kostar att hålla fåren, upplevs det att 
mycket fås ut av djuren i form av framför allt symboliska, pedagogiska och 
hälsomässiga värden. Djuren täcker också till viss del sina egna kostnader 
eftersom lammen går till slakt. Om djurskyddsreglerna skulle förändras 
skulle också kostnaderna för att hålla får förändras. 

Det enorma symbolvärdet som de betande djuren har betonas. Kommunen 
äger också en arbetshäst som tillsammans med fåren ofta förekommer i 
medierna. Varje år skriver till exempel tidningarna när fåren har lammat. 
Hästen hålls i huvudsak för sitt symbolvärde och inte för sina egenskaper 
som betesdjur. För kommunen är djuren en symbol för att kommunen 
arbetar med hållbar utveckling och visar att ansvars tas för miljön och för 
kulturhistorian. 

Fåren upplevs också ha ett betydande pedagogisk värde, jättemycket barn 
och ungdomar besöker till exempel Hemlingby Friluftsområde. Dagis- och 
skolklasser kommer och får information om djuren (i Hemlingby finns även 
höns, kaniner och bin, författarens anmärkning). I stadsnära miljö är detta 
särskilt viktigt, eftersom de flesta barn bor i staden. Detta ger barnen 
möjligheter att få kontakt med levande djur och därmed få insikter om hur 
naturen fungerar. 

Naturbruksgymnasiet är också involverat i skötseln av djuren, som en del 
av studenternas utbildning. Djuren sköts för övrigt av en anställd för 
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betesdjursprojektet som sköter den dagliga tillsynen. På vissa områden 
hjälper de boende till med den dagliga tillsynen, något som kommer att bli 
en förutsättning om djurhållandet ska utökas till att omfatta fler betade 
områden. Över huvud taget har de betande djuren tagits emot väl av de 
boende i de aktuella områdena. De bryr sig och kollar att fåren värnas. 

För folkhälsan antas också de betande fåren har betydelse – många 
besökare åker ut till Hemlingby friluftsområde enkom för fåren, och får 
därmed frisk luft och motion. 

Det har inte gjorts några inventeringar av de betade områdena som har 
kunnat visa på om betet har haft någon effekt på floran och den biologiska 
mångfalden. Dock hänger det symboliska och biologiska värdet ihop. Det 
går inte att bibehålla en lugn och tyst hagmarksmiljö för djur och människor 
med hjälp av bullrande röjsågar. 

På ett ställe i Hemlingby har man hittat svinrot, och för att bevara denna 
växt låter man inte fåren längre beta där. Kommunekologerna, som sitter på 
en annan förvaltning än den som äger fåren, har också funderat på att hyra in 
djur. Då kanske mer för bevarande av den biologiska mångfalden än för den 
kulturhistoriska och symboliska aspekten, som har varit mest intressant för 
Kultur och Fritidsförvaltningen. 

De ytor som betas av kommunens får är grönytor klassade som gammal 
betesmark, tidigare betade kulturmarker. Kommunen erhåller ett visst 
betesarealstöd, men det rör sig inte om några stora summor. De flesta 
områden som betas är områden utan arealstöd. 

Allmänheten kan inte gå in i hagarna på egen hand, för djurens säkerhet, 
men hagarna är tillgängliga att komma nära. Man är rädd för problem med 
skadegörelse och åverkan, våld riktat mot djuren. Det sker inte ofta, men det 
har hänt att djuren blivit utsatta för våldsamheter. 

Betesdjur som en del av skötseln av renodlad parkmark ser man inte som 
ett bra alternativ, bara om det inte skulle gå att sköta på annat sätt. Det borde 
finnas resurser att sköta mark klassad som parkmark ändå, dessutom ligger 
parkmark ofta väldigt centralt i staden. Det skulle vara ett trivsamt inslag, 
men det skulle kännas osäkert för djurens trygghet och man vill inte riskera 
att de utsätts för något. 

Vid en eventuell utökning av användningen av betande djur i Gävle skulle 
gärna svenska lantraser ses som betesdjur. Fjällkor är ett alternativ. Detta 
eftersom de betar bra, behöver bevaras och har stort symboliskt värde som 
en del av kulturhistorien. 

Till en förvaltning som vill börja med betesdjur som en del av skötsel av 
stadsnära natur rekommenderas att tänka på det stora symbolvärdet och på 
att tillsynen av djuren måste vara 100 %. Beakta djurskyddslagarna och tänk 
på var djuren går, för djurens säkerhet. 
 

Västerås kommun 

Sammanfattning av skriftlig intervju 2009-11-14 med Sören Larsson, 
naturvårdare vid Teknik och idrottsförvaltningen i Västerås stad. 
 
Målet med att införa betande djur som en del av förvaltningen av stadsnära 
natur var att bevara och om möjligt höja naturvärdet och därmed också 
miljövärdet i naturmarkerna. Ett högre naturvärde i ett grönområde skulle 
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också öka besöksvärdet i området, betesdjuren skulle göra de nära 
grönområdena i Västerås stad mer attraktiva. 

Innan skötseln med hjälp av betesdjur påbörjades gjordes en inventering 
av områdenas naturvärden. Någon uppföljning har ännu inte gjorts eftersom 
betet ännu inte pågått så många säsonger. Det som kan noteras är att 
områdena blivit mycket öppnare och ljusare och att de närboende tycker att 
deras närmiljö blivit mycket trevligare. 

I Västerås har man haft betande djur sedan säsongen 2006. Det var en 
provsäsong där man sökte efter metoder. Från 2007 har mellan 10-15 hektar 
betats årligen. Det djurslag som används är får. Anledningen är att får är de 
minst allergiframkallande betesdjuren hos människor, och eftersom 
beteshagarna finns i direkt anslutning till bostadstomter oftast bara är några 
meter från husen kan man bara använda får. 

Antalet betesdjur har varierat mellan åren och också under säsongen. Det 
har rört sig om mellan 50-70 djur. Man använder flest djur i början på 
betessäsongen och sedan tas de bort vartefter när vegetationstillväxten 
minskar. Hagarna har varit från 1 till drygt 2 hektar. Hagarna får heller inte 
vara mindre än 1 hektar, eftersom djuren skall ha möjlighet att komma 
undan ifall någon vill dem illa. I år, 2009, har 15,3 hektar fördelat på 12 
hagar betats.  

Hagarna är belägna i bostadsområden (villaområden och i något fall 
hyreshusområde). Hagar finns dessutom i en tätort strax utanför Västerås, 
där hagarna också ligger i villaområdet. Man har fram tills nu valt just 
bostadsområden, då det finns flera människor som håller uppsikt på djuren 
där än i utkanter och industriområden. 

Första året man använde betesdjur var hagarna tillgängliga för allmänheten, 
då hade det iordningställts en övergång till varje hage. Numera är det inte 
tillåtet för andra än de närmast boende att gå in i hagen. Anledningen är att 
man fick problem i en hage som låg ganska nära en större skola – barn var 
inne i hagarna i alltför stor omfattning. Likaså fick man lite problem i ett 
bostadsområde då bilburna ungdomar från en annan trakt anlände och begav 
sin in i hagen och jagade runt efter djuren. Genom att de närmast närboende 
får gå in i hagarna blir de också involverade och därmed också engagerade i 
skötseln av sin närnatur på ett positivt sätt. De närboende uttrycker sig 
enbart om betesdjuren som ”våra får” och ”våra lamm” och så vidare. 

Den mark som betas är naturmark med oftast gles trädställning där man till 
exempel har hittat rester av betesgynnad flora. Några hagar har också efter 
ett års bete gallrats ordentligt för att återskapa en miljö med mer ”hagkänsla”. 
Normalt betas en hage tre år i taget därefter får hagen stå obetad 1-2 år. I ett 
fall betas hagen vartannat år – anledningen är att där finns en mycket rik och 
värdefull lundflora som kan skadas av för hårt bete. Sambete skulle kunna 
vara värdefullt för några områden, men är inte möjligt i bostadsområden i 
tätorten eftersom Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte ger tillstånd till 
detta. Tidigare fanns ingen skötselplan för de marker som nu betas. Röjning 
och gallring av trädbeståndet gjordes istället om någon av de boende klagade 
och det fanns tillgång på arbetskraft. 

Fördelarna med att använda betande djur hoppas man blir att naturvärdet i 
de betade områdena höjs. Det finns så vitt man vet inte någon annan metod 
som kan skapa de naturvärden som eftersträvas. Tills nu vet man att de 
närboende upplever områdena som mycket öppnare och trevligare. 
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Betesdjuren har också påverkat de betade områdenas upplevelsevärde 
framför allt på ett sätt i mycket hög grad, nämligen som utflykts- och 
promenadmål för många människor. Förskolor, sociala gruppboenden, 
familjer och faktiskt också många hundägare gör sin morgon- eller 
kvällspromenad förbi hagarna. När de betande djuren är i hagarna fungerar 
områdena alltså som mål för en kvällspromenad/cykelutflykt för väldigt 
många människor som bor en bit från hagarna. 

Nackdelarna med att använda betande djur är oron för att något skall 
hända djuren. Det är mycket människor i aktiviteter runt hagarna och man 
vet aldrig om någon får något dumt infall. 

På några platser och endast inför anläggandet av nya hagar har det 
protesterats i samband med planeringen inför att införa betesdjur. Efter 
information till de människor som använde platsen har dock protesterna lagt 
sig. Nästa år har istället samma personer ringt och önskat få tillbaks fåren 
den sommaren också. De som bor precis i anslutning till hagarna är mycket 
positiva, förmodligen eftersom de är involverade. 

Det kanske också är positivt för de människor som vistas i de betade 
områdena att hagen inte sätts upp förrän fåren är på gång och sen tas bort när 
djuren har betat färdigt. I Västerås använder man sig nämligen av ”mobila 
fårstängsel” i form av eltråd. Stängslet består av fem trådar (varg- och 
hundsäkert) och systemet körs med elaggregat och bilbatteri. Områdena är 
därmed bara stängda under den tid fåren finns i hagen. I något enstaka fall 
har någon hundägare som bor långt ifrån hagen klagat på att hans 
hundpromenadslinga har blivit inhägnad. Klagan har dock bara skett per 
telefon. 

Kostnaden för skötsel med betande djur per ytenhet har jämförts med 
klippningen av gräsmattor och då har kostnaden för fårbetet visats sig vara 
försvarbart. Kostnaden har varierat något mellan åren, mellan 11 000-14 000 
kronor per hektar och år. 

Alla betesdjur är inhyrda, från privata fårägare och från Friluftsmuseet i 
Västerås (Vallby Friluftsmuseum) som deltar i ett projekt för att rädda 
utrotningshotade lantraser. Därför har man också haft informationstavlor om 
djuren uppsatta vid hagarna, vilket även har funnits vid hagar där privata 
fårägare håller djuren. Ansvaret för djuren har alltid djurägaren, däremot 
hjälper man från kommunens sida till med den dagliga tillsynen och 
vattenhanteringen under vardagar. Under helgdagar ansvarar djurägaren för 
detta. 

Till en förvaltning som vill börja med betesdjur som en del av skötsel av 
stadsnära natur har man flera rekommendationer: Gör först en inventering av 
områdets naturvärden. Ställ sen frågan om det med hjälp av djurbete som 
metod går att öka naturvärdet och besöksvärdet på grönområdet. Involvera 
närboende redan på planeringsstadiet inför att använda betande djur som 
skötselmetod. Använd mobila elstängsel, då känns inte området inhägnat 
eller avstängt under tider då det inte finns betesdjur där. Sätt upp 
informationstavlor om djuren, metoderna samt om målsättningen med 
området vid hagarna. 

Slutligen finns det inget som man i efterhand skulle ha gjort annorlunda 
vid introduktionen av betesdjur som en del av skötseln, det har fungerat 
mycket bra. 
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Järfälla kommun 

Sammanfattning av telefonintervju 2009-11-19 med Katarina Ekestubbe, 
kommunekolog vid Bygg- och miljöförvaltningen, avdelningen för Park och 
natur, Järfälla kommun. 
 
Järfälla kommun började för ungefär 20 år sedan att använda sig av betande 
djur som en del av skötseln av ett av kommunens naturreservat. Därefter har 
skötsel med hjälp av betesdjur utökats successivt. Idag har man betesdjur på 
stor del av de två naturreservaten som kommunen förvaltar, i det ena 
reservatet betas ca 2/3 av reservatets totala yta. Markerna som nu betas är 
hagmarker som befann sig i olika stadier av igenväxning. De ytor som inte 
betas är skogsmarker som inte lämpar sig för betning. 

Anledningen till att skötseln av markerna sker just med betesdjur är att 
man ville bevara kulturlandskapet. I annat fall hade ytorna växt igen, nu 
bevaras både kultur- och naturvärden. Det är en enorm skillnad på markerna 
och på hur floran ser ut sedan restaurering gjordes och betesdjur sattes in. 
Man anser sig dock inte gjort tillräckliga inventeringar ännu, men har för 
avsikt att göra det. 

De djurslag som används är får, nöt (Highland Cattle, Hereford samt ett 
par fjällkor) och hästar. Det finns också några getter. Utgångspunkten för 
vilka djur som betar markerna har varit att dessa djur har funnits tillgängliga 
på platsen. Djurens ägs alltså inte av Järfälla kommun, utan man har istället 
nyttjandeavtal med djurägarna. Man har ett avtal med varje djurägare, som 
innehåller bland annat information om hur stor yta som upplåtes för bete. 

Till exempel har 80 hektar upplåtits till bete av Highland Cattle, och 191 
hektar skogsbete och hagmark upplåtits till en annan grupp av nötboskap. 
Det är varierande hur många djur som betar markerna, men man har tillgång 
till ungefär 70 får uppdelade på olika stora grupper, ca 40 nötdjur av rasen 
Hereford, ca 40 nötdjur av rasen Highland Cattle, två getter och två fjällkor 
samt ungefär 30 hästar. 

Vissa marker betas växelvis av häst och nötdjur eller av får och Highland 
Cattle. Hur stort betestrycket ska vara bedöms av djurägarna, som har ansvar 
för tillsynen av djuren, och stäms av med kommunekologen. Hästar får man 
vara försiktig med så att de inte betar områden där de gnager på träd och 
trampa sönder rötter. Ibland får man hitta en balans för betestryck som 
passar både djurägare och naturvårdare – till exempel så skulle man önska ur 
naturvårdssynpunkt att beta vissa blöta marker hårdare, medan detta bete 
inte är särskilt attraktivt för betesdjuren. Djurägarna vill å sin sida 
inte ”svälta” sina djur för att de ska beta även dessa mer osmakliga områden. 

De betade områdena ligger mycket stadsnära, ofta väldigt nära bostäder. 
Man upplever att de betande djuren fungerar bra med allmänheten och man 
har inte erfarit klagomål från de boende. Eftersom markerna är naturreservat 
rör sig allmänheten i de betade områdena, och stängslingen är gjord så att 
man kan röra sig i reservatet utan att behöva gå in bland djuren om man inte 
vill. Hagarna är dock tillgängliga för allmänheten, och på kommunens 
hemsida finns allmän information om betesdjuren, och i anslutning till 
hagarna sitter skyltar som förklarar vad djuren är till för. 

Ingen mark som skulle kunna betecknas som parkmark sköts med betande 
djur. Man har tidigare haft en del får på parkmark i kommunen, men det var 
problem med bland annat hundar som störde fåren. Även i reservaten 
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förekommer det att människor släpper sina hundar lösa i hagarna. Det har 
hänt att så kallade kamphundar till och med har skadat fåren så illa att de 
tvingats avlivas. En gång har man också upptäckt ett får som någon försökt 
slakta, detta får fick även det avlivas. 

Det kan hända att djuren kommer ut ur hagarna, när någon har lämnat en 
grind öppen eller att staketet gått sönder. Man upplever för övrigt få problem 
med att använda betande djur för skötsel av marker.  

Man upplever att det stora jobb som djuren gör för att hålla landskapet 
öppet skulle kräva otroligt mycket resurser, både ekonomiskt och 
arbetsmässigt, att genomföra på annat sätt. Människor skulle heller inte 
kunna göra samma naturvårdande jobb. 

Till en förvaltning som vill börja med betesdjur som en del av skötsel av 
stadsnära natur rekommenderar man att vara noga med att informera de 
berörda innan djuren införs. Informationen är jätteviktig. Man ska också 
välja ett lämpligt område för djuren att beta, och se till att man har tydlig 
ansvarsfördelning och tydliga avtal mellan djurägare och markägare. 
 


