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Innehåll 

• Inledande från observationer från 
Ängsholmens gård, Harbo 

• Tyska och grekiska erfarenheter av bete med 
vattenbuffel  

• Fokus på:  
- effekter på landskap, växter och fågelliv 
- lönsamhet 
 
 



Observationer från Ängsholmens gård, Harbo 
personligt meddelande från P. Elwingsson (2015) 

• Våtmarksområden anses i Sverige som mest 
skyddsvärda 

• Hög biologisk mångfald 
• I regel Natura 2000 områden 
• Stöd kan sökas för bete i våtmarker (Lst) 

 



Våtmarker 

• Våtmarksområden anses i Sverige som mest 
skyddsvärda 

• Hög biologisk mångfald 
• I regel Natura 2000 områden 
• Stöd kan sökas för bete i våtmarker (Lst) 



Betning med vattenbuffel  

• Mindre känslig för leverflundror och fästingar 
• Skapar stigar ut i bladvassbälten som betas 

varvid allt större vassfria områden bildas. 
• Uppehåller sig gärna ute i vassområden 

särskilt under varma dagar. 
• Betar även under vattnet t.ex. näckrosor och 

rötter 
 

 



Betning med vattenbuffel 
 

• Verkar föredra vissa våtmarksväxter mer än kor. 
• Skapar vegetationsfria områden invid sina lerbad 

och stigar, vilket gynnar fåglar och insekter 
• Har klövar (liknar älgens) som ger ett lägre 

marktryck med en mer skonsam markpåverkan i 
sumpig terräng  

• Betar och skaver bort barken på unga träd/buskar  
 



Ingen betning Betning 



Regulation of reed (Phragmites australis) by water buffalo 
grazing: use in coastal conservation 

W. Sweers, S. Horn, G. Grenzdörffer and J. Müller 
University of Rostock, Germany  

Mires and Peat, Volume 13 (2013/14) 



Introduktion 

• Vass trivs i bräckta laguner, såvida inte 
kontinuerligt betade 

• Kontinuerlig bete orsakar en övergång till en 
betestolerant gräsmark som är till nytta för:  
a) markhäckande fåglar (t.ex. vadare)  
b) ackumulering av torv (kolsänka) 



Phragmites australis 



Mål 

• Utvärdera potentialen hos betande 
vattenbufflar som ett botemedel mot vass på 
försumpade saltängar i södra 
Östersjöregionen. 





Lokala förhållanden 

• Lokal – the halvnaturliga ön ‘Schmidts-Bülten’ (28 
ha) 

• Elevation: < 30 cm ö.h. 
• Högsta punkt: 70 cm ö.h. 
• Flod: 49 cm 
• Översvämning: bräckt vatten under September – 

Mars  



Beteshistorik 

Vassinträngning 
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Mätning av vassutbredning 
 

• GPS 
• Flygfotografering 
• Artsammansättning i provrutor 



Sammanfattning 

• Vattenbuffel kan potentiellt förena bevarandet 
av landskap och fågelliv vid lämplig djurtäthet 
och skötsel 

• Ytterligare forskning bör fokusera på: 
mekanismer för att motverka vassutbredning 
(interaktioner mellan markanvändning och 
miljö) 



Use of Water Buffalo for Environmental Conservation of 
Waterland - Review 

  
A. G. Georgoudis*,  V. P. Papanastasis 1 and J. G. Boyazoglu 

Department   of  Animal  Production,  Faculty  of  Agriculture,  Aristotle  University,   
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Sammanfattning 

• Betning har förbättrat artsammansättningen i 
övergivna våtmarker längs den holländska kusten 

• Hög djurtäthet kan förorena våtmarker med N & 
P samt med patogena bakterier 

• Felaktig betestryck kan minska både kvantitet och 
kvalitet av fisk i vattendrag 

• Tramp av fågelbon kan förekomma 
• Bete ökar i allmänhet antalet ryggradslösa djur, 

fåglar och ryggradsdjur som trivs i öppna miljöer, 
medan den minskar de arter som trivs i slutna 
miljöer 



Water buffalo (Bubalus bubalis) grazing as a method of 
restoring wet meadows at Lake Mikri Prespa (a Greek 

Ramsar Wetland)” 
 

Yannis Kazoglou  
 

Society for the Protection of Prespa, 53077 Agios Germanos, 
Greece 

 
 



Mikri Prespa våtmarksområde 

• Mikri Prespa-sjöns våtmark: gränsområde 
mellan Grekland och Albanien  

• Total yta: 47,4 km2 totalt, varav 6 km2 omfattas 
av vass domineras av bladvass (Phragmites 
australis) och kaveldun (Typha angustifolia) 
 



Typha angustifolia (cattail) 
 
"Typha angustifolia (habitus) 1" by Le.Loup.Gris - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typha_angustifolia_(habitus)_1.jpg#/media/File:Typha_angustifolia_(habitus)_1.jpg 



Åtgärder 

• Reglering av vattennivån 
• Begränsning av vassutbredning genom betning 

(40 bufflar och 70 nötkreatur) och putsning i 
syfte att tredubbla ytan av strandängar 

• Dokumentering av vegitationen 
• Dokumentering av fågellivet 



Resultat 

• Bete med bufflar: 
• var mer effektivt än: a) att hugga vass 

sommartid, följt av bete eller b) att hugga vass 
sommar och höst för att begränsa vassens 
utbredning 

• skapade olika mikromiljöer av avgörande 
betydelse för fåglar, groddjur, fiskar och andra 
vattenlevande djur 

• resulterade i häckning av bronsibis (Plegadis 
falcinellus) efter 35 år frånvaro 



The economics of water buffalo (Bubalus bubalis) 
breeding, rearing and direct marketing 

 
W. Sweers, T. Möhring and J. Müller 

 
Rostock, Germany, Born, Germany 

 
 
 
 

Archiv Tierzucht 57 (2014) 22, 1-11 



Mål 

Analysera: 
i. om vattenbuffel kan vara en ekonomiskt 

genomförbart produktionsform under lokala 
tyska förhållanden 

ii. produktionsfaktorernas inflytande på 
lönsamheten och 

iii. konsekvenserna av i) och ii) för utveckling av 
avelsstrategier 



Material och metoder 1 

• Databas: produktionsdata från en 
besättningen på 120 djur på gården "Gut 
Darß", NÖ Tyskland 

• Bete: under maj – oktober av tidvattenutsatta 
gräsmarker med 1,3 djurenheter/hektar för att 
förhindra vassutbredning 

• Vinterutfodring av kor: bete, hö och små 
mängder av kraftfoder (200 g/d ko) 
 



Material och metoder 2 

• Kalvar: huvudsakligen födda från december till 
mars och avvanda vid 10-12 månader (360 kg) 

• Kvigkalvar: till liv 
• Tjurkalvar: uppfödning på bete med tillskotts-

utfodring av  kraftfoder under vintern (2 kg/d) 
fram till slakt (ca 36 månader @ 650 kg) 



Produktionskostnader: antaganden 

Största kostn. €/ko/år €/kviga @435 d €/tjur @615 d 
Vintergrovfoder 148 204 296 
Sommargrovfoder 112 112 152 
Strö 120 143 203 

Ränta - djur 138 100 86 
Arbete 233 83 117 
……. 
Total 1 039 791 1 103 



Priser, mm 

Enhet Max Mode Min 

Köttpris (tjur) € 5 298 4 794 3 797 

Kvigpris € 3 000 2 500 1 500 

Kalvningsintervall d 730 430 365 

Kalvdödlighet % 9 6 3 



Monte Carlo-simulering 

• Produktionskostnader:  
medelvärde ± intervall (10-25%) 

• Faktorer: priser (kött & kviga), 
kalvningsintervall, kalvdödlighet 



Avelsstrategier 

• Avel på vattenbufflar i Tyskland är fortfarande i 
sin linda och begränsas av låg populationsstorlek 

• Artificiell insemination verkar vara en logisk 
lösning, men har haft begränsad framgång på 
vattenbuffel 

• Selektionsindex för urval av de viktigaste 
egenskaperna måste omfatta både biologiska och 
ekonomiska parametrar 

• Den överlägset största betydelsen har 
fruktsamheten, vilket utgör skäl att avla för den, 
trots låg ärftlighet 



Sammanfattning 

• Uppfödning av vattenbuffel för köttproduktion 
har en hög sannolikhet för att vara ekonomiskt 
möjlig, åtminstone vid gårdsförsäljning 

• Fruktsamhet har en mycket stor inverkan på det 
ekonomiska resultatet 

• Farmgångsrik avel kompliceras av de 
reproduktiva-fysiologiska gränserna för 
vattenbufflar  

• Om pengar för naturvårdsåtgärder kan erhållas, 
ökar möjligheterna för ett positivt ekonomiskt 
resultat 



Diskussionspunkter 

• Varför skall vassens utbredning begränsas? 
• Bufflar kontra nöt 
• Optimala betessystem: ekonomi kontra miljö 
• Hur kan det ekonomiska resultatet förbättras? 
• Dikouppfödning eller mjölkproduktion? 
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