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Slutrapport för miljöprojekt 
 
1. Grunduppgifter 
Projektets namn: 
Nötköttsproduktion med fokus på naturbete och biologisk mångfald 

Stödmottagare: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Diarienummer:  
MN 220–2015  

Projektperiod:  
2016-01-01-2018-06-30 
Ange projektets start- och slutdatum. 

 
2. Sammanfattning 
Skriv en kort sammanfattning av projektet och fokusera på resultat och slutsatser. Max 2000 tecken 
inklusive blanksteg. 
Projektet skulle stimulera nötköttsproduktion med fokus på naturbete och biologisk mångfald. 
Syftet var att öka arealen naturbetesmark, förbättra skötseln av den naturbetesmark som betas idag, samt 
förbättra lönsamheten i nötköttsproduktionen. 
 
Under projektperioden har vi tagit fram fyra exempelgårdar där vi anordnat inspirationsträffar för att locka 
engagerade och intresserade markägare och djurhållare. 
 
Vi har börjat använda bidragskalkyler, anpassade till olika gårdar och dess förutsättningar. Även tagit fram 
kalkyler som kan användas på gårdar som har naturbetesmark.  
 
Vi har gjort en nulägesrapport för naturbetesmarker och betesdjur både på nationell, regional och i vissa fall 
lokalnivå samt gjort en tillbakablick 100 år. 
 
Karl-Ivar Kumm (SLU) har undersökt allmänhetens värdering av naturbetesmarker och betalningsvilja för 
naturbeteskött samt skrivit en rapport om naturbetesmarkernas värden och bevarande. 
 
Vi har jobbat fram ett arbetssätt där flera kompetenser, som biolog och husdjursrådgivare, jobbar tillsammans 
för att ge en större bredd i samband rådgivning, företagscirklar och kurser.  
 
Det finns efter projektet flera nätverk med djurhållare och markägare som är intresserade av att sköta 
naturbetesmark. Vi själva har fått mer erfarenhet i samband med rådgivning och företagscirklar, det kommer 
vara till stor nytta framöver när vi skall stötta nya eller redan etablerade nötköttsproducenter som vill satsa på 
nötköttsproduktion på naturbete. 
 
Karl-Ivar Kumms undersökning om allmänhetetens betalningsvilja visar bl.a. att två tredjedelar av invånarna i 
Västra Götalands län anser att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. I samma undersökning 
värderade yngre respondenter naturbetesmarker inte lika högt som medelålders och äldre.  
 
I projektet har vi varit i kontakt med 388 deltagare via inspirationsträffar, kurskvällar och företagscirklar. Vi har 
gjort 20 nötköttsrådgivningar där det i de flesta fall har skett en utökning av areal naturbetesmark.  
 

 

Ankomstdatum: 
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3. Projektgenomförande 
Beskriv hur projektet arbetar/har arbetat för att uppnå angivna syften och mål med fokus på 
genomförda aktiviteters inriktning och resultat. Beskriv även projektets utveckling jämfört med uppgjord 
plan för aktiviteter med koppling till projektets budget. 
Ett syfte med projektet var att visa att det går att ha en fungerande och ekonomisk hållbar nötköttsproduktion 
där skötsel av naturbetesmarker ingår. Vi började med att genomföra fyra inspirationsträffar för blivande och 
etablerade nötköttsproducenter. Dessa genomfördes på fyra olika exempelgårdar spritt i länet. Arbetet med att 
välja ut exempelgårdar gjordes med omsorg, för att deltagarna skulle få ut så mycket som möjligt av träffarna. 
Viktiga faktorer vid val av lämplig gård var att gården skulle ha en relativt hög andel naturbetesmark, välskötta 
nötkreatur och bra byggnader. En annan viktig sak var att ägaren skulle kunna tänka sig att lämna ut 
ekonomiskt underlag kopplat till naturbetesmark samt kunna prata om driftsinriktning och hur just han/hon 
jobbar på sin gård, inför deltagarna på träffen. 
 
Första träffen anordnades i slutet på augusti 2016 på gården Kingebol i Dalsland. De andra tre anordnades vid 
Hornborgasjön, utanför Kungälv och söder om Kinna. Programmet på en inspirationsträff såg ut som 
punktlistan nedan där vi tog upp ämnen och möjligheter som kan ge bättre lönsamhet och därmed bättre 
förutsättningar för dem som är intresserade av nötköttsproduktion på naturbete.  

- En kort beskrivning av syftet med projektet. 
- Genomgång av gårdsinnehavarna som berättar om sin bakgrund, drivkraft, produktionsinriktning etc.  
- Slakterier deltog bjöd på mat samt pratade bl.a. om när och hur de vill att kontakten mellan djurägare 

och slakteri skall fungera för att det skall passa båda parter bäst. 
- Ett besök i en naturbetesmark där vi bl.a. tog upp ämnen som historik, natur och kulturvärden, skötsel 

strategier, miljöersättningar, tillväxt på djur och rätt djur på rätt plats. 
- En kort beskrivning av studien som pågick av Karl-Ivar Kumm (SLU) om allmänhetens värdering av och 

betalningsvilja för naturbetesmarker och naturbeteskött.  
- Träffarna avslutades med kaffe och frågestund samt utdelning av enkäter där deltagarna fick lämna 

önskemål, t.ex. vara med i företagscirklar eller få enskild rådgivning av rådgivare med både husdjur- 
och biologkompetens. 

Totalt har vi haft drygt 222 deltagare på träffarna. 
 
Samtidigt som vi arbetade med planeringen av inspirationsträffarna påbörjades även en nulägesrapport samt 
ett arbete att utveckla bidragskalkyler som även passar för olika naturbetesmarker. 
 
Parallellt med arbetet på Länsstyrelsen har Karl-Ivar Kumm arbetat med studien om allmänhetens 
betalningsvilja för naturbetesmarker. Vi har haft gemensamma möten för att kunna diskutera och ge de 
synpunkter som Karl-Ivar behövde för att få en så bra och relevant studie som möjligt.  
 
I slutet på november och i början på december 2016 anordnades två kurskvällar, en i Länghem och en i Skövde. 
Kurserna handlade om hur man säljer naturbeteskött och vad som är värdefullt med naturbetesmarker. 
Aktiviteten vände sig till de som vill lära sig mer om naturbetesbaserad nötköttsproduktion. Dessa två 
kurskvällar besöktes av 43 deltagare. 
 
Karl-Ivar Kumm som arbetat med studien om allmänhetens betalningsvilja för naturbetesmarker gjorde färdig 
rapporten i januari 2017. Senare, början på mars, skickades ett pressmeddelande ut för att sprida 
informationen. Rapporten som heter Naturbetesmarkernas värden och bevarande ligger under publicerade 
rapporter på Länsstyrelsens webbsida. 
 
I början av maj gjordes en sammanställd nulägesbeskrivning med en återblick 100 år tillbaka. 
Där beskrevs hur det ser ut i landet i stort, för att sen gå ner på regional nivå för att slutligen titta på skillnader 
på lokal nivå. Det nulägesrapporten bl.a. kom fram till är att det kan skilja rejält på lokal nivå. I vissa trakter 
sköts alla markerna och det finns gott om betesdjur, men i en annan trakt växer markerna igen och det är ont 
om betesdjur. 
 
I april och maj 2017 genomfördes de första nötköttsrådgivningarna i projektet. Detta är en ny typ av rådgivning, 
där en biolog tillsammans med en husdjursrådgivare genomför rådgivningen, för att kunna ge bra 
sammanvägda råd och bedömningar vid ett och samma rådgivningstillfälle. Rådgivningsbreven har bestått av 
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tre delar, en natur- och kulturdel, en husdjursdel och en resultatdel där delar av en gårdsanpassade 
bidragskalkyler ingår. I resultatdelen jämför vi två olika scenarier ett nuläge och ett önskat framtida läge och får 
bl.a. fram hur dessa skiljer sig åt ekonomiskt och produktionsmässigt. 
 
Mellan juni – november 2017 startade vi upp tre företagscirklar med olika deltagargrupper, en i Dalsland, en 
Bohuslän och en i Sjuhärad. Företagscirklar är ett nytt koncept där fokus har varit att visa på vilka möjligheter 
som finns till högre lönsamhet med nötköttsproduktion på naturbete och samtidigt få mer biologiskmångfald. 
Där har vi tagit upp ämnen och frågeställningar som kan göra skillnad för markägare och djurhållare som har 
tillgång till naturbetesmark.  

- Karl-Ivar Kumm gick igenom delar av resultatet från sin rapport Naturbetesmarkernas värden och 
bevarande.  

- Hur man får bättre koll på sin ekonomi genom att använda gårdsanpassade bidragskalkyler. 
- Redovisade intressanta delar av nulägesrapporten som vi gjort om betesdjur och 

naturbetesmarker. I två av tre fall fick deltagarna på cirkeln besöka en naturbetesmark eller en 
mark som skall restaureras. 

 
På företagscirklarna uppmuntrade vi deltagarna till erfarenhetsutbyte och att lyfta frågeställningar och 
flaskhalsar.  
 
Under perioden juni-november 2017 har vi fortsatt göra nötköttsrådgivningar över hela länet. Vi har prioriterat 
bland önskade rådgivningar och först och främst tagit de kunder som vi tror har störst möjligheter att öka 
arealen naturbetesmark. 
 
Under senare delen av projektet fram t.o.m. juni 2018 fortsatte vi med företagscirklarna del två och tre.   
Två av cirklarna anordnades i månadsskiftet januari - februari. En tredje cirkel anordnades under april.  
På dessa tre cirklar som var del två i en serie om tre tog vi upp ämnen som:  

- Olika försäljningskanaler ut mot kund, där Rickard Brax från Lokalproducerat i Väst deltog som 
expert 

- Pratade om och tittade på olika typer av naturbetesmarker med avseende på ersättningar och 
avkastning.  

- Visade exempel med bidragskalkyler för en exempelgård och informerade om ekoproduktion.  
På alla cirklar har vi uppmuntrat deltagarna till att föra dialog och att utbyta erfarenheter. 
 
Del tre, en cirkel anordnades i Sjuhärad medan cirklarna från Bohuslän och Dalsland slogs samman till en. 
På cirkeln för Bohuslän/Dalsland tittade vi på nyrestaurerade betesmarker och djurhållaren berättade om hur 
han restaurerat markerna. Vi hade en dialog och bytte erfarenheter om: 

- Hur nyttjas naturbeten med olika avkastning på bästa sätt i produktionen. 
- Vilka djurkategorier passar på olika typer av marker? 
- Vilka åtgärder ger artrikedom på långsikt? 
- Samarbete mellan djurhållare och markägare. 
- Avslutade med att titta på en ekologisk vall och hade en dialog kring planering av bete, grovfoder 

och ekologisk vallproduktion.  
 
På cirkeln i Sjuhärad var det ett liknande upplägg med ett besök på en naturbetesmark, dock ingen djurhållare 
som pratade om restaurering, eller ekologisk vallproduktion. Däremot berättade Kristina Holmström (SLU) om 
sin forskning om dikoproduktion. Totalt sett har 123 deltagare varit på en eller flera företagscirklar. 
 
Under våren medverkade även en biolog från Länsstyrelsen på Gård & Djurhälsans dikokurser vid två 
kurstillfällen och pratade om dikornas viktiga roll för skötsel av naturbetesmarker. 
 
Parallellt med anordnandet och genomförandet av företagscirklarna har vi fortsatt genomföra 
nötköttsrådgivningar. Totalt har vi gjort 20 rådgivningar under projektperioden.  
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3. Indikatorer 
Skriv in de indikatorer som anges i beslutet. Rapporten behöver inte innehålla uppgifter om namn 
på personer eller företag som ingår i utfallet av indikatorerna. Stödmottagaren ska dock vid behov 
kunna ta fram dessa uppgifter, ifall t ex tematiska eller regionövergripande uppföljningar samt 
utvärderingar genomförs. 

Resultatindikatorer Enligt beslut Utfall (ackumulerat) 
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

1. Antal nya nätverk eller 
samarbetsobjekt:   3   3 

2. Antal företag och organisationer i 
kompetenshöjande aktiviteter 
inom miljöområdet 

50 150 200 87 323 410 

3. Antal företag som genomfört 
miljöförbättrande åtgärder   50 

  20 

4. Antal nya företag   5 
   

5. Antal nya metoder, verktyg och 
arbetssätt: gårdsanpassad 
bidragskalkyl 

  1 
  2 

6. Antal privata och/eller offentliga 
företag och organisationer som 
samverkar.    

  12 
  14 

 
4. Resultat och övriga effekter 
Ange om vissa indikatorer inte har uppnåtts, kommentera varför. Vidare beskriv eventuella andra resultat (t ex 
inte mätbara resultat) som projektet har lett till samt eventuella sidoeffekter som inte förväntades då ansökan 
togs fram. 

1. Utifrån de deltagarna som kom på de fyra inspirationsträffarna har vi startat upp och bjudit in 
deltagarna till företagscirklar i en serie om tre, på tre olika geografiska områden i länet. En cirkel i 
Dalsland/norra Bohuslän, en i södra Bohuslän och en i Svenljunga trakten. 

 
2. De kompetenshöjande aktiviteter som vi gjort har främst gått till småföretag eller enskilda personer, 

inte organisationer. Med antalet kvinnor, män och total i utfallet menar vi deltagare vilket även 
innebär att samma person kan ha varit på fler än en aktivitet. 

 
3. De företag eller gårdar som fått en nötköttsrådgivning (20 st) har i de flesta fall gjort 

miljöförbättrande åtgärder. Vi har inte hunnit eller kunnat göra så många som i ansökan. Det beror 
på flera orsaker. En viktig orsak är att nötköttsrådgivningar där en biolog och en rådgivare med 
husdjurskompetens gör rådgivningen tillsammans, var ett nytt sätt att arbeta på för oss, som tog tid 
att arbeta in. Vi behövde lära oss använda bidragskalkylverktyget och sammanställa 
rådgivningsbreven på ett annat sätt än tidigare. Brist på tid från erfaren husdjurskompetens i ett 
kritiskt läge är också en av orsakerna. Av de företag eller deltagare som varit med på 
inspirationsträffar, kurser och företagscirklar är det troligen flera som gjort eller kommer göra 
miljöförbättrande åtgärder, men det har vi inga uppgifter på. 
 

4. Vi känner inte till några nya företag som startat upp från grunden tack vare detta projekt. Däremot 
har intresset varit högt från redan befintliga nötköttsföretag att restaurera eller sköta mer 
naturbetesmark. 

 
5. Ett nytt arbetssätt är att biolog och husdjursrådgivare gör rådgivningen tillsammans både 

förbereder, åker på rådgivningen samt skriver och sammanställer ett rådgivningsbrev. 
Gårdsanpassade bidragskalkyler är också ett nytt verktyg som gör det lättare för t.ex. en djurhållare 
att få bättre överblick på sin ekonomi. 
 

6. Svårt att uttala sig om hur många det är som samverkar tack vare projektet, den samverkan som 
finns är ofta mellan markägare utan egna djur och djurhållare. Alternativt djurhållare som 
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samarbetar med organisationer för att sälja sitt naturbeteskött. I projektet har vi uppmuntrat 
deltagarna till samarbeten och lämnat ut information om hur man går till väga. Exempelvis genom 
att prata om och visa exempel på olika typer av avtal. De företag och organisationer som samverkat i 
projektet förutom Länsstyrelsen och SLU är föreningen Naturbeteskött med Anna Jamiesson, 
Dalberg slakteri, Skövde slakteri, Dalsjöfors slakteri, Lokalproducerat i Väst, Gård & Djurhälsan, fyra 
företag som var exempelgårdar och fyra andra företag där vi anordnade företagscirklar. 
 

Slutsatser är att projektet låg rätt i tiden, med tanke på klimatdiskussionen och problematiken med 
igenväxning och den medföljande minskningen av den biologiska mångfalden. Det är flera som hört av sig 
utanför länet som vill ta del av projektets erfarenheter.  Det tar dock längre tid än projekttiden att bygga upp 
ett riktigt bra och effektivt arbetssätt, förhoppningsvis kan vi fortsätta förbättra det nya arbetssättet i 
liknande projekt. Projektet har fyllt en viktig roll genom att sprida kunskap på nya sätt till målgruppen som 
skall utföra arbetet. Betydelsen av nätverk och erfarenhetsutbyte är stort men det inte alltid lätt att 
genomföra för enskilda nötköttsproducenter. Ett stöd gör stor skillnad. För oss på länsstyrelsen har projektet 
inneburit att olika kompetenser arbetar mer tillsammans och drar nytta av varandras nätverk och 
erfarenheter och hjälps åt att stötta målgruppen. 

 
5. Jämställdhet och mångfald 
Ange på vilket sätt projektet bidragit till ökad jämställdhet och mångfald. 

Många av de som har intresserats av projektet var män. För att få med kvinnor och barn när vi skickade ut 
inbjudningar, har vi under senare delen på projektet skrivit att vi välkomnar alla som hjälper till på gården. 
Någon direkt skillnad har inte uppmärksammats.  
 
När vi prioriterar bland önskade rådgivningar försöker vi välja kvinnor i första hand. Vi har även försökt få 
med respektive part då vi bokat en rådgivning. 
 
Däremot har gruppen som arbetar i projektet en ganska jämn könsfördelning som snarare överväger till 
kvinnornas fördel. Detta han ha bidragit till att fler känt sig välkomna, då båda könen är representerade från 
arrangörens sida.  
 
På de inspirationsträffar, kurser och företagscirklar som vi anordnat har ungefär en femtedel varit kvinnor.  
  

 
6. Resultat av genomförd uppföljning eller utvärdering 
Beskriv resultatet av ev. uppföljning eller utvärdering som genomförts inom ramen för projektet. 

Aktiviteterna som gjorts i projektet har följts upp kontinuerligt genom att vi delat ut utvärderingsenkäter som 
anpassats till projektet. Utvärderingsenkäterna har sammanställts och sedan använts när vi planerat och 
anordnat nya aktiviteter. I samband med företagscirklar och enskilda rådgivningar har vi även uppmuntrat till 
en öppen dialog med deltagarna där de kunnat lyfta aktuella ämnen och önskemål. Det har gett bra 
återkoppling om vad som är viktigt eller mindre viktigt för deltagarna. 
 
Det vi kommit fram till på inspirationsträffar och företagscirklar är att många deltagare är intresserade av 
restaurering av betesmarker och att de gärna vill vara med på studiebesök, fältvandringar eller 
restaureringskurser. Företagscirklar visade sig inte vara lika efterfrågade som vi trodde baserat på hur många 
deltagare som anmälde sig spontant. Det kanske behöver växa in som ett koncept hos deltagarna. Vår 
uppfattning är att deltagarna tyckte att erfarenhetsutbyte är viktigt och gärna ville titta på eller lyssna på hur 
andra gjort. Flera deltagare önskade få enskild rådgivning om hur man sköter eller restaurerar sina 
betesmarker och om andra frågor som är kopplat till nötköttsproduktion på naturbetesmarker, just på deras 
gård. Många frågeställningar som kommit upp i enkäter eller i dialoger, i början och under projektets gång, 
har vi försökt svara på genom att ta in expertkompetens eller ha en dialog kring frågan under 
företagscirklarna. Exempel på ämnen som tagits upp är: jämförelse av olika naturbetesmarkers avkastning 
och miljöersättningar, olika försäljningskanaler ut mot kund, exempel på gårdsanpassade bidragskalkyler, hur 
man får till ett bra samarbete mellan markägare och djurhållare. 
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Vid flera av rådgivningsbesöken har oftast fokus från markägare varit, vad som är möjligt att göra på 
markerna och vilka ersättningar som är möjliga att få. Intresset att justera och ändra produktionen för att få 
högre lönsamhet m.h.a. bidragskalkyler har inte varit lika högt. Samtidigt har vi fått lite återkoppling från dem 
vi skickat rådgivningsbrev till, även om vi skickat med en utvärderingsenkät. Dessutom kan funderingar att 
förändra sin produktion behöva ta lite tid och då kanske intresset för de gårdsanpassade bidragskalkylerna 
kan öka på längre sikt. I rådgivningsbrevet som vi skickat ut efter rådgivningen jämfördes resultatet från två 
alternativa scenarier, ett nu- och ett framtida läge. Underlaget kommer från siffror och uppgifter från den 
aktuella gården som sedan fyllts i de aktuella bidragskalkylerna som då blir gårdsanpassade. Det ser vi som 
ett mycket bra underlag för att kunna ta ställning till hur man vill arbeta vidare med sin produktion. 
 
 

 
7. Informationsskyldighet 
Beskriv hur och var projektets resultat har spridits och nyttiggjorts av såväl projektets målgrupper som andra. 
Beskriv även hur det framgått att projektet fått stöd från Västra Götalandsregionen (broschyrer, rapporter, 
fotografier och tidningsurklipp etc. kan bifogas). 
Alla som söker jordbrukarstöd i länet har fått information om projektet via 2 artiklar i tidningen Jordbiten.  
De som har mailadresser har även fått en inbjudan till inspirationsträffar i länet. De som hade nötkreatur 
2014 har även fått en inbjudan till inspirationsträffar per post. Dessutom har vi annonserat i 5 lokaltidningar. 
Vi använde oss även av Facebook och Twitter i vår kommunikation.  
I alla sammanhang där vi annonserar, skickar inbjudningar, skriver artiklar, rådgivningsbrev har 
inspirationsträffar eller företagscirklar, tydliggör vi att projektet finansieras av Västra Götalands Regionen. 
Det gör vi genom att visa loggor, skriva det eller att prata om det.  
 
Information om projektet och hur det är finansierat ligger på Länsstyrelsen hemsida. 
Karl-Ivar Kumms rapport om betalningsvilja Naturbetesmarkernas värden och bevarande ligger bland 
rapporter på Länsstyrelsens hemsida. 
 
 

 
8. Långsiktighet 
Ange om samma verksamhet som drivits i projektet kommer att fortsätta även efter projektperiodens slut. I så 
fall i vilken form och hur ska insatserna finansieras? 
Vi planerar att fortsätta med nötköttsrådgivningar och använda gårdsanpassade bidragskalkyler där det 
passar. Samtidigt vill vi fortsätta utveckla samarbetet mellan biolog och husdjursrådgivare. 
Rådgivningsinsatser kan finansieras av landsbygdsprogrammet så länge rådgivningen är kopplat till skötsel av 
naturbetesmarker. Däremot är denna finansiering mycket mindre jämfört med under projektperioden vilket 
gör att rådgivningen kommer att ske i mycket mindre omfattning. 
 
Några av de sista företagscirklarna planerade och genomförde biolog, husdjursrådgivare och ekologisk 
växtodlingsrådgivare tillsammans. Det var lyckat med många deltagare, vilket medför att vi kommer fortsätta 
med upplägget i någon form. Antingen som en cirkel, kurs eller fältvandring. Finansieringen kommer iså fall 
från landsbygdsprogrammet.   
 
Nästa steg är att hitta ett enkelt och effektivt sätt att kompetensutveckla konsumenter om 
nötköttsproduktion på naturbetesmarker. Så att fler konsumenter blev medvetna om vilken viktig roll de har 
när de väljer vilket kött de handlar i affären.  
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7. Underskrift 
  

 
 

 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

 
Skicka påskriven slutrapport till: 
 
Västra Götalandsregionen    
Diariet Miljöavdelningen 
BOX 1091 
405 23 Göteborg 
 
 
Förutom slutrapport i underskrivet original önskas också, för att underlätta vår 
handläggning, en kopia i Word-format till e-postadressen: miljo@vgregion.se  
 

mailto:miljo@vgregion.se
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