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Bakgrund och
beskrivning

Projekt Foder & fägring har under fem år genomfört 
restaureringsåtgärder i 62 gräsmarker som samtliga 
är Natura 2000-områden. Projektet är ett samarbete 
mellan länsstyrelserna i Jämtlands (Z), Gävleborgs 
(X), Dalarnas (W) och Värmlands (S) län. Totalt har 
projektet haft en budget på 3,3 miljoner euro där 
hälften finasierats av EU-fonden LIFE+.

Förutom restaureringsåtgärder har det i projektet 
genomförts utbildning av entreprenörer, informations-
spridning med skyltar och broschyrer samt kurser 
och seminarier om naturvärden och skötsel för dessa 
värdefulla marker.

Background and description
For five years, the Foder & Fägring (approx. Pasture & 
Beauty) project has been taking measures to restore 
62 grasslands, all of which are Natura 2000 areas. 
The project is a collaborative venture undertaken by 
the County Administrative Boards in Jämtland (Z), 
Gävleborg (X), Dalarna (W) and Värmland (S). All in 
all, the project has had a budget of 3.3 million Euros, 
half of which was financed by the EU LIFE+ fund. 

In addition to restoration, other measures have 
included educating entrepreneurs, spreading  
inform ation through signs and brochures, holding 
courses and seminars about areas of high environ-
mental interest and how to maintain these valuable 
pasture grounds.
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Mångfald
Många arter är knutna till fodermarker som  
förr återfanns överallt i landskapet; rikkärr, torr-
backar, strandängar och älvängar hävdades 
alla med bete eller slåtter. Slåttern och betet 
medförde att markerna sakta utarmades på  
näringsämnen vilket gynnade många växter 
mer anpassade för de speciella förutsätt-
ningarna. I det moderna jordbruket har den  
här typen av fodermarker fått en minskande 
betydelse och med den upphörda hävden 
växer de sakta igen. Då försvinner arter såsom 
majviva, brunkulla och fältgentiana för gott. 

Diversity
Many species are linked to pasture grounds 
that used to exist all over the countryside; 
fens, dry open land, waterside and river 
meadows were all maintained by grazing or 
being mowed. Mowing and grazing meant that 
the grounds were gradually impoverished of 
nutrients which was positive for many plants 
that were better adapted to those special 
conditions. In modern agriculture, this type of 
pasture ground has become less significant 
and since they are no longer maintained, they 
gradually become overgrown. When that  
happens, species like bird’s-eye primrose, 
black vanilla orchid and field gentian dis -
appear for ever. 
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The project has resulted in 

• clearing of 400 hectares of grasslands 
• grazing, mowing or burning of 400 hectares  
 of grasslands 
• 17 kilometres of fencing 
• 31 information signs 
• ca 10 brochures and folders 
• ca 40 seminars, courses and field trips to  
 spread information about our measures and  
 the grasslands.

Projektet har resulterat i
• röjning av 400 hektar gräsmarker 
• bete, slåtter eller bränning av 400 hektar  
 gräsmarker 
• 17 kilometer stängsel
• 31 informationsskyltar
• ett tiotal broschyrer och foldrar 
• cirka 40 seminarier, kurser och fältvandringar  
 för att sprida information om våra åtgärder  
 och marker.

RESULTSRESULTAT
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■ Vikten av god kommunikation
Vi måste träffas! För att få till skötsel av dessa värde-
fulla marker behövs goda kontakter. Det är viktigt 
med förtroende mellan markägare, entreprenörer, 
djurägare och Länsstyrelsen. Det tar tid att bygga 
upp förtroende och ett väl fungerande samarbete. 

Länsstyrelserna har under projektets gång ägnat 
mycket tid åt att arrangera möten och träffar för 
berörda parter för att upprätthålla en god kommu-
nikation.

Erfarenheter
■ The importance of good communication
We must meet up! A good contact network is needed 
in order to maintain these valuable grasslands. It is 
essential for there to be trust between landowners, 
entrepreneurs, livestock keepers and the County  
Administrative Board. It takes time to build up trust 
and efficient cooperation. 

During the project, the County Administration 
Boards have devoted a lot of time to organising  
meetings and get-togethers for the parties involved  
so as to maintain good communication.

Lessons learnt
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■ Sprida kunskap om röjning och 
 slåtter av gräsmarker 
Restaureringen av våra Natura 2000-områden är 
starten på en långsiktig skötselinsats. Markernas 
naturvärden bevaras bäst genom regelbunden slåtter 
eller bete. För att sprida kunskap bland markägare 
och entreprenörer om den skötsel som värdefulla 
gräsmarker kräver, behöver vi fortsatt anordna kurser 
som är praktiskt inriktade. Det kan vara kurs i röjning  
av gräsmarker som skiljer sig från röjning i skogs-
mark. Eller en kurs i slåtter av ängar med höga  
naturvärden. Det är viktigt hur man gör och när  
man gör det.

■ Spread knowledge about the clearing  
 and mowing of grasslands 

The restoration of our Natura 2000 areas is the start 
of a long-term maintenance programme. The high 
environmental value of the grounds is best preserved 
through regular mowing or grazing. In order to spread 
knowledge among landowners and entrepreneurs 
about how valuable grasslands should be maintained, 
we must organise more practical courses. One 
example could be a course in how to clear grass-
lands which is different from clearing woodlands or a 
course in the mowing of meadows with high environ-
mental value. What is important here is how this is 
done and when it is done.
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■ Utmaning med skötsel av  
 otillgängliga områden 
Många av våra finaste Natura 2000-områden är  
otill gängligt belägna på den gamla tidens utmark.  
Där finns sällan varken betesdjur eller kunniga entre-
prenörer så upphandling av tjänster i dessa marker 
tenderar att ge få och för dyra bud. Därför blir vi ofta 
tvungna att använda vår egen personal.

■ The challenge of maintaining  
 inaccessible areas
Many of our finest Natura 2000 areas are located in 
inaccessible places in the outfields from olden times. 
In such places, there are usually no grazing animals 
nor knowledgeable entrepreneurs so the procurement 
of services there tends to result in only a few – and 
expensive – tenders. We therefore often have to use 
our own staff.
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■ Vad gör vi med stora mängder  
 hö och biomassa?
De våta gräsmarkerna är en resurs av gräs och örter. 
Strandängarna är naturligt gödslade och bevattnade 
och stora volymer hö kan skördas årligen. För att 
använda dessa marker på ett kostnadseffektivt sätt 
krävs avsättning för materialet. Vi har använt höet 
som djurfoder och ett annat vanligt sätt är att kom-
postera gräset. Nu försöker vi etablera samarbeten 
med biogasanläggningar och förbränningsanlägg-
ningar. 

Beroende på vilken avsättningsform man väljer 
ställs man inför flera avvägningar. Till exempel ger 
en tidig slåtter högre värde som foder och bättre 
förutsättningar för biogas, men riskerar att förstöra 
häckningen för sent häckande fåglar.

Kan vi genom nya samarbeten få in nya intressen-
ter på marknaden, det vill säga inte bara lantbrukare, 
så kan vi kanske återetablera de våta gräsmarkerna 
som en resurs i landskapet.

■ What do we do with large amounts of 
 hay and biomass?
The wet grasslands constitute a resource for grass 
and herbage. The waterside meadows are watered 
and fertilised naturally and large volumes of hay can 
be harvested every year. To use these grounds in 
a cost-effective way, it must be possible to sell the 
materials. We have used the hay as animal fodder; 
another common use is to compost the grass. Now 
we are trying to establish cooperation with biogas 
plants and incinerator plants. 

There are several different aspects to consider 
depending on how the materials are to be used. For 
example, early mowing gives better quality fodder 
and better conditions for biogas but risks ruining the 
nesting for late-nesting birds.

If new forms of cooperation can bring new stake-
holders onto the market, i.e. not just farmers, then we 
may be able perhaps to re-establish wet grasslands 
as a resource in our countryside.
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Maskiner
För slåtter av stora arealer våta gräsmarker är 
maskinhjälp en förutsättning för en rationell  
hantering. Dessa marker har oftast dålig bärig-
het och det behövs lätta maskiner eller special-
anpassade maskiner med band. Inom projektet 
har vi använt allt från manuella slåtterbalkar i 
mindre rikkärr till banddrivna traktorer och pist-
maskiner på större älvängar och strandängar. 
Samtliga maskiner som använts inom projektet 
fungerar bra, men de är dyra. Därför behöver vi 
hitta bra lösningar på avsättningen av hö för att 
hitta entreprenörer som vill satsa.

Machinery 

In order to make the mowing of large areas of 
wet grasslands rational, machinery is needed. 
These grasslands often have poor bearing 
capacity so light machinery or specially adapted 
machines with tracks are needed. In this project, 
we have used everything from manual cutting 
bars on small fens to caterpillar tractors and 
piste machinery on larger river meadows and 
waterside meadows. All the machines used  
in the project have worked well but they are 
expensive which is why we need to find good 
ways of using the hay so as to find entre-
preneurs who are willing to invest in this.
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■ Hur ska vi hitta betesdjur till våra 
 värdefulla marker?
En utmaning för projektet är att få tag på tillräckligt 
med betesdjur. Antalet djurgårdar med nötkreatur 
minskar och koncentreras. Avstånden mellan djur och 
betesmarker med höga naturvärden är stora i många 
delar av landet. En utmaning för projektet har varit att 
få tag på tillräckligt med betesdjur till områdena med 
värdefulla betesmarker.

Tillsammans med lantbrukare och entreprenörer har  
vi i projektet arbetat för långsiktiga beteslösningar. 
Projektet har jobbat med att ge förutsättningar  
genom att stödja betesföreningar och betesförmed-
lingar. Vi har även upphandlat betesdjur till vissa 
marker.

■ How can we find livestock to graze  
 our valuable grasslands?
One of the challenges of this project is to find enough 
livestock. The number of farms with cattle is decreas-
ing and becoming more concentrated so in many 
parts of Sweden, there are huge distances between 
livestock and pasture grounds with high environ-
mental value. One of the challenges of this project 
has been to find enough animals to graze these 
valuable pasture grounds.

Together with farmers and entrepreneurs, we  
project participants have worked to reach long- 
term pasturage solutions. We have endeavoured  
to facilitate the process by supporting pasturage  
associations and pasturage agencies. We have also 
procured livestock to graze some of the grasslands. 
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