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I början av 1900-talet 
hade skogsbetet fortfa-
rande stor utbredning 
i Sverige. Därefter för-
svann det i snabb takt till 
”stor fördel för skogsnä-
ringen och till ringa förlust 
för jordbruket” enligt en 
bok utgiven av Sveri-
ges skogsvårdsstyrelser 
1945. Dåtidens skogsbete 
tog liten hänsyn till skogs-
vården och var därför 
dödsdömt när skogsin-
dustrins virkesförsörjning 
blev allt viktigare för vår 
ekonomi samtidigt som 
kulturbeten, konstgödsel 
och avelsframsteg gjorde 
skogsbetet obehövligt för 
vår livsmedelsförsörjning.

I 
Norge, som har mindre till-
gång till jordbruksmark för 
landets livsmedelsförsörjning, 
har skogsbetet levt vidare. 

Den potentiella risken för skogsskador 
liksom skogsbetets relativt låga närings-
värde uppmärksammades även i Norge. 
Omfattande forskningsprojekt visade 
att okontrollerat skogsbete kan skada 
plantskog (främst löv vid fårbete) och 
ge trampskador (främst nötbete) men 
att tramp och betning också kan ge en 
positiv markberednings- och röjningsef-
fekt. Man konstaterade också att skogs-
bete var för svagt för moderna mjölkkor 
men tillfredsställande för ungnöt och får. 
Det norska forskningsprojektet visade att 
mängden utnyttjat bete per ha skogsmark 
och år varierade mellan 60 och 270 kg 
torrsubstans (ts) med 150 kg som ge-
nomsnitt under 100 dagar. Djuren hölls 
hägnade på begränsade skogsarealer och 
andelen hyggen i dessa hägnader torde 

Fårhållning i Norge – skogsbete och 
radiobjällror

ha varit högre än i en skog med normal 
åldersfördelning.

I ett KSLA-finansierat lammprojekt ge-
nomförde Malin Larsson i samarbete med 
Karl-Ivar Kumm 9-10 juli 2005 en studie-
resa till Norge. Karl-Ivar Kumm, forskare 
vid SLU, hade en stående inbjudan sedan 
året före, då en grupp från Norge besökte 
Uppsala för att studera bete i tätortsmil-
jöer. Nu var det alltså vår tur att besöka 
grannlandet och studera ett helt annat be-
tessystem, nämligen skogsbete.

Johan Ellingsen tog emot oss och vi-
sade oss runt i två dagar. Johan arbetar 
på Det Kongelige Selskap for Norges Vel 
(Norges Vel) med bl a naturvårdsfrågor. 
Hanne Sickel är Johans kollega på Norges 
Vel, en organisation som motsvarar våra 
Hushållningssällskap. Hanne är biolog 
och arbetar bl a med inventering av be-
tesmarker. Johan är även skogsägare pri-
vat och upplåter sin skog sydost om Oslo 
för skogsbete med får och nöt. Johan 
mötte oss vid tåget och tog oss med till 
en fårgård väster om Oslo, Grøstad Østre, 

Får på skogsbete i Rausjøgrenda.

Jon Roar Grøstad, Karl-Ivar Kumm, Johan Ellingsen och Alexander Grønvold som 
arbetar med ”radiobjellror” i Telespor-prosjektet.
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där vi träffade brukaren Jon Roar Grøstad 
och Alexander Grønvold som arbetar med 
”radiobjellror” i Telespor-prosjektet.

Rovdjursproblem
I Norge är rovdjuren ett stort problem för 
fårhållningen. Ekonomin tillåter numera 
inte att man håller med vallare som vaktar 
och skyddar djuren. Med ny teknik skul-
le man kunna använda olika former av 
elektronisk övervakning, genom att förse 
antingen rovdjuren eller fåren, eller båda-
dera, med sändare. Man kan då övervaka 
alla djurs rörelser i ett geografiskt område 
och flytta fåren om rovdjuren blir för när-
gångna. Enligt europeiska bestämmelser 
får rovdjur i princip inte märkas med sän-
dare så att de kan spåras, vilket är rimligt 
för att skydda dem från tjuvjakt. Rovdjur 
får dock märkas i försökssyfte och i fall 
med särskilt farliga individer (t ex kända 
fårdödare).

Man genomför nu ett försök med 
”radiobjellror” på samtliga får i några be-
sättningar i Norge ( Telespor-prosjektet, 
www.telespor.no ), för att begränsa rov-
djursskadorna och underlätta kontroll 
och insamling av får på utmarksbete. I 
försöket pågår samtidig spårning av res-
pektive områdes rovdjur, främst lo. Både 
får och lodjur förses med halsband med 
en GPS-mottagare som talar om för sän-
daren var djuret befinner sig, och en sän-
dare som sänder ut informationen till en 
basstation.

Basstationerna är relativt billiga att 
bygga upp och har en räckvidd på ca 15 
km. Höjd och räckvidd kan varieras efter 
önskemål och plånbok. En större brukare 

eller betesförening kan själv bygga bas-
stationerna. Signaler från basstationerna 
sänds sedan antingen via radio eller via 
GPRS till en dataserver, varifrån brukarna 
får information om sina djur efter inlogg-
ning. Fårens halsband innehåller dessut-
om en pulsmätare, som känner av djurets 
aktivitetsnivå, och en liten fiffig meka-
nism som känner av om djuret lever/rör 
sig. Om så inte är fallet sänds en signal till 
basstationen att djuret dött. Genom GPS/
GPRS kan man sedan söka rätt på djuret.

När tekniken är färdigutvecklad skall 
man på en karta på sin datorskärm kunna 
se var fåren finns och om något får verkar 
ha blivit angripet av rovdjur, fastnat eller 

skadats på annat sätt ( www.nsg.no ). För-
hoppningsvis skall kostnaden för radio-
bjällra plus kringutrustning såsom radio-
master kunna begränsas till 100 Nkr per 
djur och år. En framtidsvision är att man 
med systemet skall kunna få kontinuerlig 
information om djurens hälsostatus i sin 
dator och på så sätt slippa att uppsöka 
djuren för daglig tillsyn ( Alexander Grøn-
vold, GMt AS, alex@gmtech.no ). Efter 
besöket åkte vi till Holmenkollens topp 
för en sen middag med hänförande utsikt 
över Oslo.

Skogsbete i praktiken
Nästa dag begav vi oss av med Johan 
till Rausjøgrenda i Enebakk kommune, 
där man bedriver skogsbete och stude-
rar dess inverkan på biologisk mångfald. 
Hanne Sickel mötte upp vid en hytte i 
skogsområdet, som ligger relativt nära 
Oslo och är ett populärt friluftsområde. I 
området betade nötkreatur. Hanne visade 
oss några växter, bl a slåttergubbe (Arni-
ca montana eller solblomma på norska) 
som hon hittat redan året före och som 
hon nu glatt kunde konstatera att den 
börjat blomma. Arten hör hemma i det 
traditionella kulturlandskapet (betes- och 
slåttermark) och har blivit sällsynt som 
en följd av minskat bete och slåtter. Vi 
mötte också själva arbetarna, köttkor med 
kalvar. För tillfället betades endast med 
nötkreatur.

Dagens huvudresmål var Johans egen 
gård, där sonen nyligen tagit över själva 
jordbruket och Johan bedriver skogsbruk 

Kungens kor får inte längre plats inne i Oslo, så man har hyrt in sig på Johans och 
grannarnas skogsbeten.

Skillnaden mellan betat och obetat.



12   Nr 1•2006

som deltidssyssla. Johans och angränsan-
de skogsägares marker utgör ett gemen-
samt 1 300 ha stort hägn där djurhållare 
kan hyra in sina djur för sommarbete. Jo-
han tyckte sig ha märkt främst positiva 
effekter av betet på skogens föryngring 
och tillväxt. Djuren, både nöt och får och 
enstaka getter, gödslar och slyröjer, men 
betar ogärna av granplantor så länge det 
finns lövsly och gräs att tillgå. Tekniken 
för att undvika skador på plantorna är 
att inte släppa djuren för tidigt på våren, 
utan vänta tills löven slagit ut.

Vi mötte tackor med lamm i en del av 
hägnet. Johan var nöjd med föryngringen 
efter fårens bete, och kunde konstatera 
att får gärna äter hallon och sly, vilket 
gynnar granplantorna. Johan praktiserar 
naturlig föryngring och tyckte att fårens 
tramp underlättar groning av granfröna. 
Johan tyckte sig ha märkt att bete med får 
ger fördelar framför bete med nöt genom 
att fåren är mindre och lättare, orsakar 
mindre trampskador på marken och ändå 
trampar ner fröna på ett bra sätt med sina 
små klövar. De är också bättre slyröjare 
än nöt. 800 får (tackor och lamm) be-
döms vara lagom i Johans hägn på 1 300 
ha. Detta motsvarar cirka 80 kg ts utnyttjat 
bete per ha under betessäsongen maj-sep-
tember. Stängsellängden per ha bete är 10 
meter i det aktuella skogsbetet. Per kg ts 
utnyttjat bete är det 0,12 meter. Som jäm-

förelse kan nämnas att stängsellängden 
per kg ts, i en 200*200 meter betesmark 
som ger 1 400 kg ts per ha, är 0,14 meter. 
Stora sammanhängande skogsbeten kan 
alltså kompensera den låga avkastningen 
per ha.

Skogsbete gör att man kan ha flera 
djur än om man enbart skulle använda 
jordbruksmark. Detta gör att man kan 
uppnå storleksfördelar och därmed större 
ekonomisk hållbarhet även på relativt 
små gårdar. Många norska fårproducenter 
menar att lammen växer bättre på skogs-
bete, där fåren kan gå och plocka de mest 
näringsrika växterna på stora arealer, än 
om de är instängda på kulturbeten där 
problemen med inälvsparasiter också är 
större. Rovdjursproblemen är dock tillta-
gande i norskt skogsbete. Problem med 
främst lodjur gör att förlusterna av får hos 
Johan har ökat från normala 2-5 % per 
betessäsong till 10-20 %. I nordvästra USA 
och västra Kanada används fårbete med 
tusentals djur och ständig tillsyn av her-
dar för att bekämpa konkurrerande vege-
tation i barrträdsföryngringar.

I en annan del av hägnet betade 
främst nötkreatur. Vi fick möta den kung-
liga boskapen därute i skogen. Ljud från 
många skällor berättade att djuren var i 
antågande. Kungens djur får inte längre 
plats inne i Oslo, så man har hyrt in sig 

på Johans och grannarnas skogsbeten. 
Möjligtvis kan detta vara en politisk för-
del… Nog för att norrmän, även politiker, 
omhuldar jordbruket och betesdjuren än 
idag, men skogs- och fjällbete blir alltmer 
trängt av andra intressen, bland dem rov-
djurspolitiken som vi också fått kunskap 
om under vårt Norgebesök. Resan var 
mycket givande och vi hoppas på fortsatt 
gott samarbete med våra norska kollegor 
framöver. Norsk erfarenhet och kunskap 
kan komma till nytta även inom svensk 
fårnäring.

Malin Larsson, EkoAgri i Skara

Tel. 070-604 60 68

e-post: malin@ekoagri.com

Karl-Ivar Kumm, SLU i Skara

Tel. 0511-672 56

e-post: karl-ivar.kumm@hmh.slu.se

Foto: Malin Larsson

Norska får på skogspromenad.

• Bayticol® vet. och applikatorn säljs 

 receptfritt på apotek
• Enkel, snabb och effektiv behandling 
• Karenstid: Slakt 10 dygn. Får ej användas till 
 får som producerar mjölk för livsmedelskonsumtion.
• Lamm under 1 månad skall inte behandlas.

Bayer HealthCare, Animal Health Division
Box 5237, 402 24 Göteborg, 

Tel. 031 - 83 98 00

Identifikation av ohyra på får
Fårlus

(Damalinia ovis)
Fårets lusfl uga

(Megophagus ovinus)
Skabb

(Chorioptes ovis)
Fästing

(Ixodes ricinus)

Fårets pälslus
Annan art kan förekom-
ma men ovanstående 
lusart är vanligast.

Fotskabb orsakar klåda, 
djuret stampar. Kan 
även angripa pungen 
som blir fjällig.

Hos värddjuret upp-
kommer irritation och 
sekundära infektioner 
i samband med själva 
blodsugningen.

Dosering:
Engångsdos 2 ml/10 kg 
kroppsvikt

Dosering:
Vår: Två behandlingar 
med 3 veckors mellan-
rum, 2 ml/10 kg kropps-
vikt
Höst: En engångsbehand-
ling, dosering som ovan.

Kan ej ses 
med blotta 
ögat.

Påträffas fram för allt i 
nacke, på skuldror samt 
i kors- och svansregion. 
Vanligast under vinter-
halvåret

Dosering:
Engångsdos 2 ml/10 kg 
kroppsvikt

Dosering:
Engångsdos 2 ml/10 kg 
kroppsvikt

1,5 mm 8 mm 1-10 mm 

Kan du se problemet, så är 
lösningen inte långt borta!

Bayticol® vet.
(Flumetrin)
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