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Inger bete  =  sant

Bete 

 är positivt ur många hållbarhetsaspekter

 är ett mycket komplext produktionssystem

 innebär många utmaningar

 har en stor förbättringspotential i Sverige!



Betesfrågorna har funnits med i över 40 år…..

 Projektledare, Naturvårdsförsöket i Simlångsdalen

 Rådgivare, HS Halland resp. Lantbruksnämnden i L-län

 Föreläsare på beteskurser i hela Sverige och i andra nordiska länder

 Förbundssekreterare Svenska Fåravelsförbundet

 VD Fårservice AB (stängselförsäljning, alla djurslag)

 Bete och Betesdjur, broschyrer

 Skötselplan för gårdens natur – och kulturvärden

 På Bet(t)et!

 Generalsekreterare Sveriges Nötköttsproducenter och ansvarig för 

nötköttsfrågor inom LRF på riksnivå

 HagmarksMistra

 Tillväxt Nötkött

 Interregprojekt DK, N, S: REKS Hållbara företag med nöt- och 

lammköttsproduktion

 Regionalt utvecklingsprojekt: agroforestry, mm

 EU-Kommissionens fokusgrupp Profitable Permanent Pastures

 Landsbygdsnätverket: EIP-Agri + arbetsgruppen Gröna Näringar



Övergripande mål

Det ska finnas förutsättningar för hållbart företagande –

ekologiskt, ekonomiskt och socialt – i hela landet där 

betesmarkerna finns.



1. Utmaningar gällande företagandet

Generella

 Den naturgivna strukturen 

 Den av stödsystemet skapade strukturen

 Många deltidsföretag

 Åldersstrukturen

 Ryckiga politiska (stöd)villkor

 Förlamande byråkrati

 Varierande myndighetsutövning



2. Utmaningar gällande företagandet

På många håll

 Bristande infrastruktur och social service

 Problem med vildsvin, rovdjur, gäss

 Svag lönsamhet genom låga intäkter och/eller höga 

kostnader som kan bero på

En eller flera av de generella utmaningarna

Lågt köttpris

Låga stödnivåer

Bristande tilltro till bete som foderresurs 

Bristande kunskaper gällande betesdrift



3. Utmaningar gällande konsumenterna

 Bristande förståelse för betesmarkernas och hävdens 

betydelse

 Bristande helhetssyn gällande hållbarhetsaspekter

 Svårigheter att hitta naturbeteskött i butik



1. Utmaningar 1. Åtgärdsförslag 

 Den naturgivna strukturen 

 Den av stödsystemet skapade 

strukturen

 Många deltidsföretag

 Åldersstrukturen

 Ryckiga politiska (stöd)villkor

 Förlamande byråkrati

 Varierande myndighetsutövning

 Samsyn och samverkan, 

myndigheter, företag och 

organisationer

 Diversifiering

 Underlätta ägarskifte

 Långsiktiga politiska villkor

 Reell förenkling

 Förtroendeskapande myndigheter



2. Utmaningar

 Lågt köttpris

 Låga stödnivåer

 Bristande tilltro och 

kunskaper gällande bete

2. Åtgärdsförslag
 Slaktmogna djur, prisförhandling, mm

 Koncept, kvalitetssortering

 Stödoptimering

 Prioritering i Landsbygdsprogrammet

 Utbildning och rådgivning



3. Utmaningar

 Ökad alienation stad - land

 Bristande förståelse för 

betesmarkernas och hävdens 

betydelse

 Bristande helhetssyn gällande 

hållbarhetsaspekter

 Svårigheter att hitta 

naturbeteskött i butik

3. Åtgärdsförslag

 Strategisk information, t ex 

visa scenarier

 Målinriktad samverkan 

producenter – slakt –

förädling - handel



Tack!

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

inger.pehrson@jordbruksverket.se, 0729-775901

mailto:inger.pehrson@jordbruksverket.se

