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Olika nivåer

Betes-
marken

Företaget

Omvärlden

Tid och rum – långsiktig verksamhet



Kostnader

Vinterhållning (investeringsstöd borträknade)
Betesdrift
Gemensamma kostnader

Intäkter

Miljöersättningar betesmark
Andra stöd
Kött och skinn



Möjligheter för naturbetesköttsföretaget

• Lönsamhet, lönsamhet, lönsamhet!



Vad påverkar lönsamheten?  
Vinterfoder

Jordbrukspolitiken

Pris på kött

Produktions-
effektivitet

Teknik och rutiner 
för betesdrift

Pris på insatsvaror

Arrenden och 
markpriser

Inhysning

Attityder



Efterfrågan på kött och betande
• Naturbeteskött

• Marknaden utvecklas och kunderna finns
• Det kostar att nå fram till dem med mervärdeskommunikationen
• Mervärde även inom mjölkproduktionen?

• Svenskt kött
• För smått för certifiering

• Betande
• Betalningsvilja för hävden påverkar framtida stödnivåer
• Naturbetande en produktionsgren bland andra



Fler möjligheter

• Ny teknik för stängsel och övervakning
• RAS-bidrag till fler betesmarker
• Nya former för vinterhållning
• Attityder till naturbetesdrift och biologisk 

mångfald
• Samordnad rådgivning
• Hästar 

• Bra för bete och häst
• Svårt avstånd bete – hästägares bostad

It´s not the cow,
it´s the how.



Utmaningar för naturbetesdrift
• Instabila förutsättningar

• stöd och regler max 7 år
• Sjunkande antal djur 

• nedåtgående och antal företag blir större 
och färre 

• Ägandeförhållanden 
• risk för inlåsningar och 

igenväxning/skogsplantering
• Myndighetsutövning och regelbörda

• inte enbart beteskontroller
• Logistik

• transport av foder, vatten, gödsel, djur och 
människor tar tid

• Vilt- och hundskador
• på djur och foder kostar stora pengar och 

mycket oro



Mjölkraskvigor

• Mjölkraskvigor näringsmässigt lämpliga på 
naturbetesmarker

• Generellt mycket fokus på inkalvningsålder
• Borde vara fokus på uppfödningskostnaden

• Gårdsstöd och miljöersättning för naturbete kan 
mer än väl kompensera för en lägre tillväxt

• Kvigtillväxten inte sämre på naturbete än 
åkermarksbete i äldre studie i 122 mjölkföretag

• Nya siffor på gång



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