Rapport från Strategiskt samtal om länets naturbetesmarker och ängar
- samverkan för ett öppet landskap
Onsdagen den 8 maj 2019 på residenset i Växjö
Kvällen inleddes med information om allt från utveckling och skötsel av ängs- och
betesmarker till sällsynta växter och djur. Dessa samtalsmöten är ett led i livsmedelsstrategin.
Efter pausen diskuterade vi gruppvis olika frågor t ex om hur klimatet kan påverka
odlingslandskapet framöver. Som både skogsägare och ägare av betesdjur men också boende
på landsbygd med ett flertal fritidsboende var det intressant att få ta del av hur andra också
både utnyttjat och numera uppmuntras att ta till skogsbete för djur.

Nu är mina hästar inte ämnade att bli mat, men att jag kan utnyttja skogsbete frigör annat
foder som andra djur kan få istället. De små åkrar som vi har är idag inte lönsamma för
jordbruk men för att hålla marken öppen får hästarna beta av den och vi kommer efterhand att
utöka med lövskogsbetesmark då det inte går att få fram bra timmer. Granen får lätt röta och
tallarna får betesskador av älg. Med ett hot om varmare klimat känns det också vanskligt att
satsa på granen som trivs i kallare klimat. En dag kan det vara en överlevnad för den som bor
på gården att ha en jordplätt att odla mat på och då är det lättare att flytta på ett par hästar än
att fälla en skog och bryta ny mark. En form av krisberedskap i sig. Fram till dess får vi njuta
av ett öppet landskap vilket också uppskattas av de som inte bor där fast. Att ha en stuga mitt
inne i en granskog är inte något som lockar, nu finns det möjlighet att se både tama och vilda
djur och ju mer mark som kan brukas som bete desto mer kan man hålla oönskade besökare
på avstånd.

Ett problem som togs upp är vildsvinens framfart. Så mycket som 20 % av det som
produceras äts eller förstörs av vildsvinen. Dessutom kan deras bökande orsaka att stenar
kommer upp och orsakar skador på maskiner vid t ex slåtter. Att förbjuda utfodring var ett
förslag som kom upp. Även kronhjortar kan ställa till med skada på skogen om det finns stora
flockar som rör sig i markerna. Däremot är tramp av klövar och hovar ett sätt att bearbeta
jorden så att växtligheten lättare kan få fäste och därmed kan fler arter växa på marker som
betas. Men det krävs en viss tyngd för att få fram den effekten så det är främst nötkreatur som
behövs för mångfalden. Så för att vi ska ha öppna landskap med en rik flora och fauna är det
bra om vi kan välja svenskt kött i affärerna.

Allt djurliv är dock inte av ondo. Vi fick höra om en
liten fladdermus, barbastell, (barbastella barbastellus)
som är extremt sällsynt och rödlistad. Då vi ibland får
in fladdermöss i huset ska det bli intressant att se om
det kan vara sådana som vi har ljudlöst flygande runt
oss i natten. Ett kännetecken är att öronen sitter tätt
ihop på hjässan.

Ett mycket givande möte som uppskattades av flera av de närvarande och jag ser fram emot
fler samtalsmöten i samma anda och ändamål.
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