
Bilaga 1. Rådgivningsmoduler för enskild rådgivning inom betesplanering med 

fokus på naturbetesmarker. 
 

Nedan presenteras de rådgivningsmoduler som ingår i enskild rådgivning inom betesplanering 

med fokus på naturbetesmarker. 
 

Modul nr 1A: Betesplanering-nötkreatur  

Modul nr 1B: Betesplanering-får och getter  

Modul nr 1C: Betesplanering-häst 

Modul nr 1D: Betesplanering-flera av ovanstående djurslag 

 

Lämplig rådgivarinriktning: Husdjursrådgivare med erfarenhet av arbete med 

betesplanering 

 

Riktvärde för tidsåtgång: ca. 10 tim 

 

Mål för modulen 

Rådgivningen ska syfta till att utbilda och lämna råd till företagare med djur som ska beta 

naturbetesmarker. Målet är att göra en betesplanering som syftar till att befintliga och 

eventuellt fler naturbetesmarker betas. Betesmark på åker får ingå i rådgivningen. Modulen 

får inte användas till att enbart göra beräkningar som företaget är skyldig att hålla enligt 

regelverk för EU-stöd.  

 

Rådgivningen ska utföras som ett gårdsbesök. Samma företag kan max få två rådgivningar 

enligt modul 1 per år. Vid rådgivningsbesöket får endast en modul användas per 

rådgivningstillfälle.  

 

Underlag/grunddata 

Dokumentation från eventuell tidigare erhållen rådgivning med inriktning på betesmarker 

skall finnas tillgänglig vid rådgivningsbesöket. 

 

Jordbrukaren skall inför besöket ha dokumenterat: 

• Skifteskarta med arealuppgifter. 

• Djurdata med befintlig djurhållning. 

• Om brukaren har särskilda värden ska åtagandeplanen finnas med vid besöket. 

• Rådgivaren ska kontrollera med Länsstyrelsen om rådgivning angående gårdens natur- 

och kulturvärden har gjorts, för att rådgivaren ska vara påläst om detta inför besöket. 

Länsstyrelsen ska skyndsamt svara vid efterfrågan av detta material. 

• Rådgivaren ska kontrollera om mark finns med i ängs- och betesinventering innan 

rådgivningen. Underlaget ska i förekommande fall finnas med vid rådgivningen. 

 

Innehåll 

En betesmarksplanering ska upprättas, ta upp för företaget lämpliga punkter:   

• Vilka betesmarker och typ av betesmark som ska betas.  

• Avkastning på betesmarken. 

• Vad ska betas, av vilka djur och när? 

• Hur ska parasiter undvikas? 



 

• Vilka betesmetoder kan användas för att ge fler hävdade marker med ökad biologisk 

kvalitet? 

• Hur kan man styra och variera betestrycket och därigenom få en ökad miljönytta 

samtidigt som djuren räcker till arealen? 

• Hur ska vattentillgången säkras till djuren? 

• Hur ska markerna användas för att på bästa sätt öka den biologiska mångfalden på 

betesmarken.  

• Skötselkrav för naturbetesmark ska gås igenom. 

• Förväntat produktionsresultat 

• Vid behov praktiska lösningar för hur betesmarken ska kunna användas optimalt t.ex. 

insamling av djur, staket, ström etc. 

 

Dokumentation 

• Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna/råden. 

• Upprättad betesplanering där avkastning på mark, betesbehov för djuren, vilka  

      djur som ska beta specifika beten och när det är lämpligt att ha djuren på de olika 

betesmarkerna framgår. 

• Åtgärder för att undvika parasitproblem på bete. 

• Åtgärder för att djuren ska ha tillgång till friskt vatten. 

• Åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på naturbetesmarkerna. 

• Förväntat produktionsresultat. 

 

Uppföljning 

Den skriftliga planen ska följas av en uppföljning i form av ett telefonsamtal eller besök. 

Genomgången ska dokumenteras med anteckningar och eventuella vidare 

frågor/problemställningar ska noteras. 

  



 

Modul nr 2A: Betesmarken i företagandet - nötkreatur  

Modul nr 2B: Betesmarken i företagandet - får och getter  

Modul nr 2C: Betesmarken i företagandet - häst 

Modul nr 2D: Betesmarken i företagandet – flera av ovanstående djurslag 

 

Lämplig rådgivarinriktning: Husdjur eller ekonom med erfarenhet av rådgivning respektive 

företagsrådgivning som rör betesproduktion 

 

Riktvärde för tidsåtgång: ca. 6–7 timmar 

 

Mål för modulen 

Rådgivningen ska syfta till att utbilda och lämna råd till djurföretagare vars djur ska beta 

naturbetesmarker. I denna modul ska djurhållarens frågor/problem inom området 

betesmarker diskuteras. Målet är att använda betesmarken så att djurvälfärd, miljö och 

ekonomin i företaget förbättras. Frågeställningarna kan exempelvis beröra funderingar kring 

hur man kan skaffa mer naturbetesmark, vilken storlek på marken som krävs för att det ska 

bli ekonomiskt att hålla djur där, stängsel som är långsiktigt hållbara, transport och 

förflyttning av djur, hur ska ett markavtal se ut, ekonomi kring naturbetesmarker, vilka 

möjligheter finns för att utveckla skötseln genom effektiva och miljömässigt hållbara 

lösningar.  

 

Modulen får inte användas till att enbart göra beräkningar som företaget är skyldig att hålla 

enligt regelverk för EU-stöd. 

 

Rådgivningen ska utföras som ett gårdsbesök. Samma företag kan max få två rådgivningar 

enligt modul 2 per år. Vid rådgivningsbesöket får endast en modul användas per 

rådgivningstillfälle.  

 

Underlag/ grunddata 

Dokumentation från eventuellt tidigare erhållen rådgivning med inriktning på betesmarker 

skall finnas tillgänglig vid rådgivningsbesöket. 

 

Innehåll 

Innehållet är beroende på vilka problem eller frågeställningar som ska lösas eller besvaras. 

• Genomgång av djurföretagarens frågeställningar. 

• Förslag och lösningar dokumenteras och motiveras. 

 

Dokumentation  

Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna/råden. 

• Dokumentation av rekommendationer. 

• Bakgrund/motivering till föreslagna åtgärder. 

• I förekommande fall beräkningar eller annat som ligger till grund för föreslagna åtgärder. 

 

Uppföljning 

Den skriftliga planen ska följas av en uppföljning i form av ett telefonsamtal eller besök. 

Genomgången ska dokumenteras med anteckningar och eventuella vidare 

frågor/problemställningar ska noteras.  


