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Förord 
Länsstyrelsen har under 2020 följt upp den undersökning som gjordes 2013 av förhållandena kring 
sjön Björken i Sunne kommun. Uppföljningen har gjorts i form av en enkätundersökning till boende i 
närområdet och genom intervjuer med de jordbrukare som nyttjar markerna runt sjön till bete. 

För denna uppföljning har Länsstyrelsen beviljats medel av Naturvårdsverket.  

Bakgrunden till uppföljningen är att det är intressant att studera metoder för myggbekämpning 
relaterat till förekomst av översvämningsmygg. Massartad uppförökning av översvämningsmygg kan 
lätt skapa en ohållbar situation för människor som bor eller vistas i området. 

Massförekomst av översvämningsmygg har under att antal år framgångsrikt bekämpats med det 
biologiska medlet Bti. Samtidigt är det inte helt klarlagt hur detta medel kan påverka andra arter och 
den biologiska mångfalden på längre sikt. Det har därför under många år funnits ett intresse av att 
undersöka alternativa bekämpningsmetoder. Exempelvis har studier av betesdrift utförts vid ett antal 
områden vid Nedre Dalälven där problemen med översvämningsmygg har varit utbrett under flera 
decennier. 

Arbetet med enkäten har utförts av Elin Ljunggren, enheten för Regional Utveckling och intervjuerna 
av djurhållarna av Hanna Pernler, lantbruksenheten. 
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Bakgrund 
Sjön Björken ligger i en jordbruksbygd ungefär en mil nordnordost om samhället Sunne i Värmland. 
Det närbelägna järnbruket Björkefors tog initiativ till en första sänkning av sjön 1861 för att få tillgång 
till mer odlingsbar mark. Denna sänkning följdes av en ytterligare sänkning 1912. Totalt sänktes sjön 
2,2 m viket är relativt mycket då sjön idag endast är 1,7 m på sitt djupaste ställe. I takt med 
jordbrukets rationalisering, tillgång till handelsgödsel och mekanisering med tyngre maskiner 
minskade intresset och konkurrenskraften för denna typ av marker och på många ställen i Sverige 
övergavs liknande sanka översvämningsmarker varefter de snabbt växte igen med buskartad 
vegetation. Så skedde även vid Björken där brukandet upphörde helt under 1970-talets senare del 
varefter markerna växte igen och det bildades snart en tät ridå runt sjön. Området blev en utmärkt 
kläckningsmiljö för mygglarver. Bygden drabbades av en massförekomst av översvämningsmygg, en 
situation som var mycket besvärlig för de närboende. 

År 2004 startade därför de boende runt sjön en ideell förening för att få igång ett naturvårdsprojekt 
vars främsta syfte var att skapa öppna betande strandängar runt sjön för att kunna nå miljömål såsom 
ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Att göra området mer tillgängligt för 
friluftsintresserade människor var också en målsättning. En drivande orsak till projektet var förstås att 
man hoppades att mängden översvämningsmygg skulle minska. Medel till detta samverkansprojekt 
mellan föreningen sjön Björken och Sunne kommun beviljades av Länsstyrelsen inom ramen för 
lokala naturvårdsprojekt (LONA). 

Restaureringen 2005-2007 
Restaureringsarbetet inleddes hösten 2005 och fram till våren 2006 röjdes och avverkades träd och 
slyvegetation på 55 ha mark. Ett antal diken rensades och några dikesövergångar byggdes. På områden 
utan stubbar och översvämning putsades marken under hösten 2005. Från 34 ha kördes ris vilket 
pågick till mars 2006. De stubbrika delarna frästes under november 2006 för att ge förutsättningar för 
en bättre betesmark och för att undvika en ojämn markyta där vatten gärna samlas. All maskinkörning 
skedde med så lågt marktryck som möjligt för att undvika körskador. Under hösten 2005 och våren 
2006 stängslades projektområdet med 11 km stängsel. För att få mer funktionella beteshagar utökades 
det ursprungliga projektområdet ganska rejält. Den inhägnade marken omfattade 2006 cirka 120 ha 
vilket var betydligt mer än de ursprungligen planerade fållorna om 68 ha. Skillnaden beror på 
beteshagarnas alternerade utformning samt på den varierande strandlinjen som gör att storleken på den 
betade ytan skiftar. Betesplaner och arrendekontrakt för de olika fållorna upprättades med de fyra 
djurägare som hade intresse av att släppa djur på bete inom projektområdet. De första nötkreaturen 
släpptes i östra fållan den 13 maj 2006. I södra delen hade ett svagt bete av ett tiotal Highland Cattle-
djur pågått under flera år. Under sommaren betade sammanlagt cirka 160 nötkreatur på de nyskapade 
strandängarna. I slutet av oktober 2006 hämtades de sista djuren hem från betet. Området hade redan 
en välbetad grässvål och en vältrampad strandlinje. 

Under 2007 röjdes ytterligare 20 ha mark och 15 ha stubbfrästes. Över bredare diken byggdes 8 
övergångar och djurbroar. Det syntes nu att betet hade gjort att vegetationen i fållorna blivit allt lättare 
att hålla efter. Strandängarna kunde lättare vid behov putsas maskinellt. Minst 55 ha strandnära 
ängsmiljö var nu välbetad i denna avslutande del av projektet.  

Totalt hade 155 ha hägnats in som betesmark runt sjön varav 136 ha uppbar miljöersättning. I dessa 
områden ingick själva strandängarna. 

Under sommaren 2007 ha betade sammantaget cirka 280 moderdjur och kalvar på cirka 155 våtmarker 
runt sjön. Under åren därefter fram till 2012 uppskattas att områdets cirka 200 ha har betats av 150 - 
160 moderdjur årligen. 
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Under 2007 blev bron klar och invigd. Istället för den planerade långa leden runt sjön skapades ett 
sammanhängande system av kortare vandringsleder med en längd av cirka 15 km. Tre stockbord med 
grillplatser, två bänkbord och en skylthållare placerades ut. 

 Föreningen Sjön Björken var mycket aktiv under projektets gång och medlemmarna själva utförde 
den största delen av det praktiska arbetet med stängsling, enklare markarbeten och mygginventering.  

Även om projektet främst sågs som ett naturvårdsprojekt fick det mycket uppmärksamhet i media 
framför allt på grund av dess påstådda förmåga att minska på myggförekomsten i området. Här 
beskrevs hur allmänheten i området var mycket nöjd med åtgärderna då de upplevde att myggplågan 
hade minskat. Någon systematisk studie kring dessa frågor hade dock inte gjorts.  

 
Bild 1) Betesfållorna under 2005-2012. De gula linjerna visar betesfållorna som förbereddes 2005 och betades 2006. De röda 
linjerna de betesfållor som förbereddes 2006 och betades 2007. De gröna linjerna visar fållornas utökning efter projekttiden 
och visar hur området betades 2013. (Hämtat från rapporten Stickmyggor vid Sjön Björken - uppföljning av 
skötselåtgärdernas effekter efter sex år. Anna Hagelin). 
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Enkätundersökningen 2013 
Våren 2011 startades på uppdrag av regeringen ett projekt som hade som långsiktigt mål att begränsa 
massförekomsten av översvämningsmygg på längre sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras. Projektet Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven var ett samarbete mellan 
länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län. Inom ramen för detta projekt 
togs rapporten Mygg och människor vid sjön Björken: Upplevelser av myggsituationen och attityder 
till bekämpningsåtgärder fram. Författare var Maria Ojala och Rolf Lidskog vid Örebro universitet. 
Följande sammanfattar resultatet från den enkät som utfördes i april/maj 2013 för att se hur närboende 
såg på restaureringen av strandmarkerna och hävd med betande nötkreatur som genomförts i området 
för att minska myggförekomsten. Därutöver undersöktes vilka attityder de närboende hade till 
användning av det biologiska bekämpningsmedlet Bti som alternativ. Det kan nämnas att sommaren 
2012, alltså året innan enkäten, var nederbördsrik vilket borde ha gett goda förutsättningar för 
produktion av översvämningsmygg vid sjön. 

Enkäten sändes ut till personer över 18 år och som bodde inom en radie av 5 kilometer från sjön. 
Totalt sändes 453 enkäter ut och svarsfrekvensen var 70 %. Analyserna genomfördes därför på svaren 
från 313 personer. Av dessa var 60 % kvinnor och 40 % män och medelåldern var 56 år. 

På en inledande allmän fråga om i vilken utsträckning man upplever den nuvarande myggsituationen 
som besvärlig instämde 46 % helt eller delvis medan 51 % delvis eller helt motsatte sig påståendet. 
Svaren på ett antal av de ställda frågorna redovisas i tabellen nedan. 

Åtgärden upplevdes som mycket effektiv av 47 % och ganska effektiv av 44 %. Av de som uppgav att 
man hade erfarenhet av området innan åtgärden påbörjades ansåg 60 % att situationen hade blivit 
mycket bättre och 28 % att den blivit lite bättre medan 11 % ansåg att myggsituationen inte hade 
förändrats. 

Av de som kände till att man i andra delar av Sverige bekämpar myggor med hjälp av det biologiska 
bekämpningsmedlet Bti ansåg 35 % att påståendet att man i dagsläget bör bekämpa mygg runt sjön 
Björken med hjälp av Bti stämde ganska bra eller precis med vad de själv tyckte medan 52 % ansåg att 
påståendet inte alls stämde eller inte stämde vidare bra med vad man själv tyckte. Då det gällde 
påståendet om att det är acceptabelt att bekämpa mygg med Bti om myggsituationen skulle bli värre 
runt sjön Björken ansåg en 59 % att detta påstående stämde ganska bra eller precis med vad de själva 
tyckte medan 22 % ansåg att påståendet inte stämde alls eller inte så bra jämfört med deras egen åsikt. 
På en allmän fråga om inställningen till Bti hade 56 % en ganska positiv eller mycket positiv 
inställning till detta bekämpningsmedel medan 18 % uppgav att de hade en ganska eller mycket 
negativ inställning.  

Sammanfattningsvis visade studien att en majoritet av de svarande inte upplevde den nuvarande 
myggsituationen i området som besvärlig samtidigt som en femtedel hade en motsatt uppfattning där 
de upplevde besvär från myggen och kände sig hindrade från att vara ute på sommaren. Ålder och om 
man hade varit engagerad i den grupp som arbetade för att få igång restaureringsåtgärderna vid sjön 
hade en viss betydelse för inställningen. Yngre upplevde den myggsituationen som mer störande 
medan det motsatta var fallet för de som hade varit engagerade. 

Om uppfattningarna om störningsgraden av myggförekomsten var något splittrade var attityderna till 
åtgärden för myggbekämpning, hävd av strandmarkerna, i stort entydigt positiva och man upplevde 
också i stor utsträckning att myggsituationen hade förbättrats i området efter att denna åtgärd 
påbörjats. Trots dessa positiva attityder var man också relativt välvilligt inställda till Bti som alternativ 
bekämpningsmetod och över hälften kunde tänka sig en bekämpning med detta medel om 
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myggsituationen i området skulle bli värre i framtiden. De som hade varit aktiva med att få igång 
restaureringsåtgärderna var mindre positiva till Bti än de som inte hade varit engagerade. 

Enkätundersökningen 2020 
Om man studerar närområdet kring sjön Björken framgår det som rimligt att anta att de som skulle 
vara berörda av en massförekomst av myggor på grund av förhållanden runt sjön torde vara en 
betydligt snävare krets än boende med en radie om 5 km. Det framstår som troligare att man fångar in 
de flesta potentiellt berörda genom att begränsa radien till 2 km. Av denna anledning begränsades den 
uppföljande enkäten till en snävare krets av närboende. Utskick gjordes till de 150 personer som bor 
inom en radie av 2 km från sjön. Antalet svarande var 64 dvs 43%. För vissa frågor var det 51 eller 45 
svarande. Den lägre svarsfrekvensen kan bero på att färre påminnelser gjordes denna gång men också 
på att frågan inte engagerar lika mycket. Av de svarande bodde 70% i området även innan starten för 
restaureringsarbetet 2004/05. Enkäten bestod av 11 frågor. Frågorna ställdes på liknande sätt som i 
enkäten 2013 för att få en jämförbarhet. Frågeurvalet i förhållande till den tidigare enkäten anpassades 
bland annat på grund av tidsaspekten sedan restaureringen. Frågorna formulerades också så att man 
skulle tänka på de tre senaste somrarna. Svaren i sin helhet och med en större detaljeringsgrad framgår 
av bilagan. Av tabellen nedan framgår svaren på ett urval av de ställda frågorna. 

Intressant att notera är att 80% uppgav att man hade vistats ute i naturområdet vid sjön Björken. 

En överväldigande majoritet, runt 90%, upplever miljön kring sjön som bättre eller mycket bättre än 
innan restaureringen. När man svarade på denna fråga kan man förstås ha vägt in andra faktorer än 
enbart förekomsten av mygg. Man upplever till exempel att fågelförekomsten är bättre eller mycket 
bättre även om andelen som inte kan bedöma detta av naturliga skäl är ganska stor. 

Nästan 90% är mycket positiva till restaureringen av markerna för att minska myggförekomsten. 
Antalet svarande är något lägre förmodligen då vissa av de svarande inte bodde i området vid tiden för 
restaureringen. 

På frågan om man anser att restaureringen varit effektiv för att minska myggförekomsten svarade 
hälften att man ansåg den effektiv eller mycket effektiv. Men ganska naturligt svarade 40% att man 
inte ansågs sig kunna bedöma denna fråga. 

På den avslutande frågan hur man upplever myggsituationen efter de vidtagna åtgärderna svarade över 
90% att upplevelsen var bättre eller mycket bättre. 
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Jämförelse mellan enkäterna 2013 och 2020  
I följande tabell jämförs svaren från de båda enkäterna 2013 och 2020. Siffran som anges är procent av 
de svarande. 

Situationen den senaste sommaren 2013 2020 

Situationen vid tomten inte eller endast lite besvärlig 71 91 
Dylik besvärlig eller mycket besvärlig 17 9 
Situationen i skog och mark i närområdet inte eller endast lite besvärlig 55 86 
Dylik besvärlig eller mycket besvärlig 28 14 
Hindrats från att vistas ute på tomten sällan eller aldrig 63 83 
Dylik ofta eller nästan alltid 17 6 
Hindrats från att vistas i skog o mark i närområdet sällan eller aldrig 58 75 
Dylik ofta eller nästan alltid 23 22 
Situationen vid besök av området kring Björken lite eller inte alls besvärlig 66 86 
Dylik besvärlig eller mkt besvärlig 19 12 
Hindrats från att besöka området sällan eller aldrig 65 76 
Dylik ofta eller nästan alltid 18 24 
Positiv eller mycket positiv till restaureringen för att minska myggförekomsten  95 93 
Negativ eller mycket negativ till restaureringen för att minska myggförekomsten 96 4 

Tabell 1) Jämförelse av svaren på ett antal frågor i enkäterna 2013 respektive 2020. 

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att myggsituationen överlag upplevs som bättre än den gjorde 
2013. Orsaken kan vara att flera års svår myggsituation fortfarande fanns i minnet när man svarade 
2013 men också på att den förra enkäten inkluderade personer boende längre från sjön och att dessa 
kan ha haft svårare att värdera skillnaden efter restaureringen. Troligtvis är antalet boende i denna 
attraktiva bygd nära centralorten Sunne ganska oförändrat sedan enkäten 2013. Svarsfrekvensen då var 
70% vilket skulle betyda runt 100 personer inom närområdet 2 km mot nu som mest 64 personer. Av 
de som svarade nu hade 70% bott i området redan innan restaureringen men förmodligen något fler vid 
enkäten 2013. Utan större grad av vetenskaplighet kanske man kan säga att runt 50 personer av de 
boende inom 2 km svarade både 2013 och 2020. 

 

Hur sköts markerna kring Björken idag 
Idag finns betesdjur på alla sidor om sjön. Bortsett från ett par kortare sträckor så är hela strandlinjen 
betad. Det är djur från fyra lantbrukare som går på markerna i fem olika betesfållor (Figur 1). 
 
Eftersom Björken är en grund slättsjö och avrinningsområdet inte obetydligt kan förhållandena snabbt 
förändras med vädret. Då omkringliggande marker är flacka, så översvämmas betesmarkerna snabbt 
vid ihållande regn och den betade ytan kan variera från år till år och även under pågående betessäsong 
beroende på vattenståndet. 
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Bild 2) Betesfållorna som de ser ut 2020. De gula linjerna visar mark som betas och är klassad som 
betesmark. De gröna linjerna visar sambetad mark som är klassad som bete på åkermark. 
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Västra sidan, betesfålla A 

Den västra sidan av sjön, betesfålla A, är en långsmal betesmark som från norr till söder är nästan 2 
kilometer lång. Den består till största delen av ganska grov, tuvbildande växtlighet med inslag av 
torrare partier med smalbladiga gräs och örter. Området sambetas med intilliggande åkrar, vilka har 
betats under så många år att floran är att jämställa med en friskare betesmark. Fållan omfattar 34 ha, 
varav 10 ha är före detta åkermark. 
 

Marken betas av nötdjur av köttras, runt 30 moderdjur och 20 kalvar per ungdjur och per säsong. 
Normalt släpps djuren på bete i slutet på april eller början av början på maj och betar till slutet av 
oktober eller början av november. Betesperioden varierar med vädret, men ger 180-190 betesdagar per 
år. Ett tidigt betessläpp gör det enklare att få till en bra avbetad betesmark.  
 
Den sambetade åkermarken är delvis lite högre belägen, vilket gör att påverkan av väder och 
vattennivå inte är lika känsligt där. När vattennivån i sjön stiger finns fortfarande torra ytor för djuren 
att beta och de kan därmed oftast stanna i fållan under hela betesperioden. 
 

 
Bild 3) Betesfålla A. Lite grövre, mer tuvbildande vegetation 
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Norra sidan, betesfålla B 

Den norra sidan, fålla B, är en mycket flack betesmark som lätt översvämmas vid höga vattennivåer. 
En stor del är friskare betesmark bevuxen med smalbladiga gräs och örter, men i den sydvästra delen 
av fållan finns även lite kraftigare, tuvbildande växtlighet ut mot sjön. Fållan omfattar 40 ha. 
 

 
Bild 4). Frisk betesmark i betesfålla B. 
 

Marken betas av nötdjur av köttras, runt 30 moderdjur och 20 kalvar per ungdjur och per säsong. 
Normalt släpps djuren på bete i slutet på april eller början av maj och betar till slutet av oktober eller 
början av november. Betesperiodens längd varierar med vädret, men ger 180-190 betesdagar per år.  
 
Den väldigt flacka betesmarken gör den mer känslig för variationer i vattenståndet. Ett normalt år 
utgör det inga problem, men under enstaka väldigt regniga år, har vattnet stigit så pass att lantbrukaren 
varit tvungen att hämta hem djuren under pågående betessäsong då större delen av betesfållan 
översvämmats. 
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Bild 5). Betesfålla B, variation mellan grövre vegetation och smalbladiga gräs och örter. 

 

Östra sidan, betesfålla C 

Den östra sidan, fålla C, är den största betesfållan vid Björken med sina 80 ha. Den har dock inte den 
längsta strandlinjen, utan sträcker sig från strandbetet vid sjön, över friskare betesmark på lite högre 
nivå och upp i backar tills den når fram till landsvägen i toppen. Allt betas inom en och samma fålla, 
men en viss tillfällig fållindelning behöver göras ibland de år då tillväxten är högre än normalt. Något 
enstaka år har delar av betet i fållan kompletterats med putsning. Växtligheten varierar stort beroende 
på markens beskaffenhet. 

Marken betas av nötdjur av köttras, runt 60 moderdjur med kalvar, 10 kvigor och några tjurar per 
säsong. Normalt släpps djuren på bete i mitten av april och betar till mitten eller slutet av oktober. Det 
varierar hur många djur som går på marken. Alla släpps inte ut första betesdagen, utan äldre kor utan 
kalv släpps först. Sen fylls det på med djur allteftersom kalvarna blir stora nog att flyttas. I slutet av 
säsongen flyttas handjuren hem lite tidigare och hondjuren blir kvar till säsongen är slut. Det ger 180-
190 betesdagar per år. 

 
De högre belägna delarna av betesmarken gör att förändringar av väder och vattennivå inte är så 
känsligt där. När vattennivån i sjön stiger, finns fortfarande torra ytor för djuren att beta och de kan 
därmed stanna i fållan under hela betesperioden. 
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Bild 6) Betesfålla C, från öster mot sjön. 
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Bild 7) Betesfålla C, österut mot backarna 
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Bild 8) Betesfålla C mot sjön. 

 

Sydöstra sidan, betesfålla D 

Den sydöstra sidan av sjön, fålla D, består till stor del av ganska grov, tuvbildande växtlighet med 
inslag av torrare partier med mer smalbladiga gräs och örter. Betesmarken sambetas med intilliggande 
åkrar, på vilka bete har skett under så många år att floran är att jämställa med en friskare betesmark. 
Fållan omfattar 26 ha, varav 8 ha är gammal åker. 

Marken betas av nötdjur av köttras, runt 10 moderdjur med kalv, 25 kvigor och en tjur per säsong. 
Normalt släpps djuren på bete i början på maj och betar till slutet av september då lantbrukaren, som 
bor långt från markerna, säljer av dräktiga kvigor. Att ta hem dem när betet börjar ta slut underlättar 
tillsynen av djuren. Det ger runt 150 betesdagar per år.  

 
Den sambetade åkermarken är delvis lite högre belägen, vilket gör att förändringar av väder och 
vattennivå inte är så känsligt här. När vattennivån i sjön stiger, finns fortfarande torra ytor för djuren 
att beta och de kan därmed stanna i fållan under hela betesperioden. 
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Bild 9) Betesfålla C, foto norrut längs östra kanten. 

 

 
Bild 10) Betesfålla D, södra delen. 
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Södra sidan, betesfålla E 

Betesfålla Evar inte en del av projektet. Redan innan projektstart betades marken året runt av ett 20-tal 
Highland Cattle som hade hållit marken öppen. Under 2020 såldes fastigheten och har därför inte 
besökts i fält. Vid samtal med övriga lantbrukare som har betesdjur vid sjön framkom att det inte är 
klart hur marken kommer att skötas framöver. Det råder dock ingen brist på djur eller lantbrukare som 
är intresserade av att ta över skötseln av marken, så med största sannolikhet kommer marken att 
fortsätta att betas framöver. 
 
 

BETESFÅLLA AREAL 
(HA) 

DJURANTAL, EJ 
KALV 

BETESDAGAR PER 
ÅR 

BETESDJUR 

A 35 30 180-190 Nötdjur av köttras 
B 40 30 180-190 Nötdjur av köttras 
C 80 75 180-190 Nötdjur av köttras 
D 26 35 150 Nötdjur av köttras 
E* 13 20 365 Highland Cattle 

 
Tabell 2. Sammanställning över skötseln av betesmarkerna runt sjön Björken. 
*Fastigheten har ej besökts i fält. 

 

 

Hur tänker lantbrukarna om projektet idag?  

Två av lantbrukarna har varit med sedan projektet startade. Den tredje tog över arrende på marken 
2017. Alla ser mycket positivt på att ha sina djur på bete vid Björken och har inga planer på att 
förändra sin betesdrift. En av dem trodde inte att projektet skulle bli lyckat och var rätt negativt 
inställd från början, men gav det hela en chans och är mycket nöjd med utfallet. Både för egen del och 
för hela bygden runt sjön.  
 
Av de tre är det bara en lantbrukare som har gården och djurstallarna nära betesmarkerna, men det är 
inget som de med längre avstånd från gården upplever som några problem. De har ett gott samarbete 
sinsemellan och hjälps åt om behov uppstår. De har även knutit goda bekantskaper med grannar och 
närboende och dessa hjälper till med att hålla koll på djuren och hör av sig om problem uppstår. För en 
av lantbrukarna ligger betesmarken mittemellan gården och en av de anställdas bostad. Där löser de 
tillsynen med att ha ett arbetsfordon vid Björken och den anställda passerar morgon och kväll på väg 
till och från arbetet. 
 
Genom projektet hade vandringsleder anlagts runt markerna och det är många fågelskådare som 
besöker fågeltornet vid sjön. Även dessa brukar höra av sig när de tycker sig se problem med djuren, 
på gott och på ont då de inte alltid gör korrekta bedömningar av situationen.  
 
Att ha tillgång till stora betesmarker är rationellt för produktionen, då de slipper flytta omkring djur 
mellan olika beten under säsongen. Djuren har alltid tillgång till vatten och extrema torrår, som 2018, 
så växte betet ändå hela säsongen och räckte för att föda djuren. Betessäsongen för djuren blir lång, 
vilket är positivt för djurhälsan. Ju mindre tid på stall, desto bättre. 
 
För en av lantbrukarna har tillgången till de här betesmarkerna inneburit en stor utveckling av 
företaget. Det har möjliggjort investering i form av nya stallar och ökat djurbestånd. 
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Några nackdelar finns det såklart. Med stora ytor tar det längre tid att bedriva tillsyn då avståndet 
mellan parkering och djuren kan bli långt. Vattenståndsvariationen och att det ändrar sig fort, får 
konsekvenser i form av översvämningar på de flackare delarna av marken, där djuren kan behöva 
flyttas hem med kort varsel. Det är även lite sämre tillväxt på kalvarna, men det kompenseras av de 
extra stödpengarna för betet. Eventuellt kan en liten skillnad ses i mängden av parasiten leverflundra 
som hittas i de djur som skickas till slakt, men det verkar variera även hos de djur som går på andra 
marker. 
 
Ibland skulle avbetningen behöva kompletteras med mekanisk hjälp, särskilt år med större tillväxt än 
vanligt, men eftersom marken är så pass blöt behövs specialmaskiner för att klara av detta och det blir 
dyrt. 

En osäkerhet kring markerna är också antalet berörda markägare. Det är ett stort antal markägare och 
risken finns att någon eller några vill dra sig ur samarbetet, särskilt vid försäljning och ägarbyten. Det 
finns potential att utveckla och öka produktionen, men som med alla större investeringar så vill man 
ha större säkerhet innan man genomför en förändring. 

 

 

Avslutande synpunkter 
Den goda myggsituationen som uppkom efter restaureringen av de gamla jordbruksmarkerna runt sjön 
har bibehållits. En mycket stor majoritet upplever ingen eller endast lite besvär från mygg såväl vid 
den egna tomten som i närliggande skogsmarker. Inte heller vid sjön upplevs myggen som störande 
och har inte hindrat besök. Alla inblandade djurägare tycker att projektet var mycket lyckat, även de 
som inte var med från start. Nya kontakter har knutits.  

Det kan konstateras att på initiativ och ett aktivt deltagande av de närboende och genom ekonomisk 
stöttning av den lokala naturvårdssatsningen – LONA – har situationen runt Björken radikalt 
förändrats. Från att ha varit ett helt igenväxt område med mycket besvärande myggproblem har 
området helt öppnats upp och är idag välbetat med ett stort antal djur. Området är välbesökt inte minst 
för fågelrikedomen och myggsituationen verkar vara ett icke-problem. 

En förutsättning för att bete kan vara en lämplig form för att minska myggförekomst är att området 
som ska påverkas är lämpligt för bete. I fallet med Björken torde förhållanden ha varit optimala. 
Myggförekomsten hade gynnats av igenväxta före detta öppna hävdade jordbruksmarker som ofta 
översvämmades med stillastående vattensamlingar. Det var relativt lätt att återskapa de öppna 
markerna. Dessa utgörs av relativt flacka områden som uppgår till ett par hundra hektar. De stora 
sammanhängande markerna är attraktiva för djurhållning då de medför förutsättningar för en relativt 
enkel betesdrift med potential för lönsamhet.  

Om förutsättningarna är annorlunda exempelvis i områden i anslutning till Klarälven där brantare 
strandpartier omväxlar eller övergår till smärre flackare områden närmast älven som regelbundet 
översvämmas och med kvarstående vattensamlingar, finns inte samma varken rent topografiska eller 
ekonomiska förutsättningar för en betesdrift. Dessa områden har troligtvis inte heller tidigare utnyttjats 
som jordbruksmarker. 

Såväl topografin som storlek på potentiella områden för betesdrift liksom intresserade djurhållare 
inom rimligt avstånd är viktiga faktorer för att bedöma om förutsättningar finns för att betesdrift ska 
kunna vara en metod för att minska förekomsten av översvämningsmygg.  
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