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Finansiering:

CAP & hållbarhet innehåll

SLU/Västra Götalandsregionen innehåll

SustAinimal layout och tryck



Komplexitet

Betes-

marken

Företaget

Omvärlden

System

Tid och rum – långsiktig och platsbunden verksamhet



Omvärld

Hinder

- Den urbana normens marginalisering av landsbygden

- Djurrättsaktivism

- En onyanserad kött- och klimatdebatt

Möjligheter

- Ökat engagemang för naturbetesmarker, biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster

- Växande medvetenhet om vikten av inhemska livsmedel

- Förbättra attityder i det egna skrået



Jordbrukspolitik

Hinder

- Ständiga förändringar i stödsystemet

- Stor regelbörda med mycket tidskrävande administration

- Svagt politiskt stöd till jordbrukssektorn

Möjligheter

- Högre ersättningsnivåer till naturbetesmarker

- Tydligare knyta stöden till betandet – förhindra inlåsning



Myndighetsutövning

Hinder

- Lantbrukarens känsla av rättslöshet vid djurskyddskontroller 

- Bristande kunskap om lantbruk inom plan- och infrastrukturarbeten

- Fastighetsbildning för hobbydjurhållning

Möjligheter

- Medvetenhet om att lantbrukaren behöver känna delaktighet

- Samverkan olika myndigheter och myndigheter/bransch

- Avlivning av slaktdjur på gården



Företagande

Hinder

- Det är inte möjligt att bo och verka på orten

- Förutsättningar för att bedriva lantbruk saknas i bygden

- Nästa ägargeneration saknas

Möjligheter

- Lantbrukarens engagemang för plats, djur och natur

- Samverkan mellan lantbruksföretag

- Samverkan mellan djurhållare och markägare 

- Inackordering av häst med sommarbete



Lönsamhet

Hinder

- Små och avlägset belägna betesmarker är dyra att sköta

- Små besättningar ger få djur fördela de fasta kostnaderna på

- Djurproduktion binder mycket kapital

Möjligheter

- Högre stöd och miljöersättningar

- Storleksrationalisering med större fållor och besättningar

- Potential att öka den produktionstekniska effektiviteten



Mervärden

Hinder

- Kostnad certifieringar och särhållning kan göra produkterna dyra

- Anatomisk utmaning om mervärde endast på ädla detaljer

- Svårighet nå fram med kommunikationen av mervärden

Möjligheter

- Naturbetesmarkernas värden i fler produkter än kött

- Ökad medvetenhet om att biologisk mångfald hotas

- Klimatdebatten ökar intresset för att äta mindre men bättre kött



Djurproduktion

Hinder

- Årsmånsvariation i betets mängd och näringsinnehåll

- Lägre näringsmässig kvalitet på naturbete än på odlat foder

- Brist på samförstånd naturvårds- och produktionsrådgivare

Möjligheter

- Matchning av djur och bete

- Kastrera fler tjurar

- Fler mjölkraskvigor kan beta naturbeten

- Fler hästar kan beta naturbetesmark



Vinterhållning

Hinder

- Ändamålsenliga och resurseffektiva byggnader är dyra att bygga

- Klimatförändringarna kan försvåra för utedrift

- Foder- och strökostnad är höga i skogsbygder

Möjligheter

- Utnyttjande av befintliga byggnader utan alternativ användning

- Kollektiva former för vinterhållning

- Minskat fodersvinn från skörd till utfodring

- Nyodling av välbelägen skogsmark kan minska foderkostnaderna



Djurvälfärd

Hinder

- Betesburna parasiter minskar produktion och djurvälfärd

- Svårare att styra näringstillförseln och övervaka djuren än på stall

Möjligheter

- Djur på bete kan utföra sina naturliga beteenden

- Bete ger god utveckling av muskler och leder hos unghästar

- Djurvälfärd är ett mervärde vid försäljning av naturbetesprodukter



Skötselaspekter på betesdrift

Hinder

- Tidskrävande tillsyn av betesdjur

- Resurskrävande stängsel

Möjligheter

- Nya redskap och maskiner förenklar skötseln

- Utveckling av digital teknik



Vilt och hundar

Hinder

- Lantbrukare upphör med betesdjur i rovdjurstäta områden

- Polarisering mellan ”vargkramare” och ”varghatare”

- Hundangrepp på tamdjur

- Viltskador på grödor

Möjligheter

- Stöd uppsättning och underhåll av rovdjurs-avvisande stängsel

- Förebyggande digitala hjälpmedel

- Stimulansåtgärder för ökad jakt på klövvilt



Hävd av naturbetesmarker är helt beroende av en lönsam, 
konkurrenskraftig och levande jordbruksnäring med djurhållning
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