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Yrkande betande djur i Välen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med park- och 
naturförvaltningen, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och idrott- och 
föreningsförvaltningen samt andra relevanta aktörer utreda möjliga lösningar för 
fortsatt bete för korna i Välens naturreservat, i första hand under hela året och i andra 
hand under delar av året, i enlighet med detta yrkande. 

Yrkandet 
Idag betar tio kor av rasen highland cattle i Välens naturreservat. De ägs av föreningen 
Västra Frölunda naturvårdsförening. Betet började som ett restaureringsbete 1992 då 
strandängen var igenväxt och kommunen tecknade ett arrendeavtal med föreningen. I 
samband med att naturreservatet Välen bildades 2013 fick park- och naturförvaltningen 
ansvaret över naturreservatet och övertog skötseln av korna och anläggningarna kopplade 
till betet. 

Korna är ett mycket omtyckt inslag i området och under betessäsongen är djuren till stor 
nytta. De bidrar till biologisk mångfald och öppet landskap. Däremot finns det, enligt 
Park- och naturförvaltningen, tveksamheter kring lämpligheten med året-runt-bete. Bete 
under vintertid kan enligt förvaltningen bidra till problem med gödsel, trampskador och 
missgynna fågellivet. Skötseln och vinterbete på annan plats betalas idag av park- och 
naturförvaltningen, som kostar staden ungefär 700 000 kronor per år.  

Det finns i dagsläget ingen skriftlig överenskommelse om fördelning av arbetsuppgifter 
kring skötsel av djuren utöver arrendeavtalet. Här behövs en tydlighet mellan kommunens 
ansvar för säkerhet och skötsel över ett kommunalt reservat, och vilket ansvar och stöd i 
verksamheten som kan hanteras bäst av Västra Frölundas naturvårdsförening. 

Park- och naturförvaltningen har under hösten undersökt vilka möjligheter som finns för 
att fortsätta att ha kor i Välens naturreservat. Det har gjorts i samråd med Västra Frölunda 
Naturvårdsförening som äger korna. Förvaltningen har undersökt tre alternativ och haft 
dialog med naturvårdsföreningen under hösten. Alternativen som undersökts var om det 
går att fortsätta som idag, om det kan inrättas en övergångsperiod på två år där 
förvaltningen fortsätter stå för kostnaderna samt om det går att få en extern djurhållare att 
ha hand om djuren vintertid. Inget av dessa alternativ har ännu visat sig möjliga att 
genomföra. För att Västra Frölunda Naturvårdsförening ska få möjlighet att ta hand om 
korna och hitta en ny lösning kommer förvaltningen att bekosta skötseln under en 
övergångsperiod, fram till 31 oktober 2022. 
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Med anledning av allt korna bidrar till i området både socialt och miljömässigt anser vi 
att staden behöver hitta en lösning som både innebär att korna fortsatt får beta i Välen 
samtidigt som villkoren i kommunallagen uppfylls och värnar likställighetsprincipen. 
Runtom i landet är det relativt vanligt med betesdjur på kommunala naturreservat, vi 
önskar därför att utredningen undersöker tillämpbara lösningar från andra kommuner. Det 
är viktigt att utredningen sker med föreningens delaktighet samt att andra 
fackförvaltningar bidrar med sina sakkunskaper, exempelvis avseende arrende- och 
naturbruksfrågor, miljöfrågor och föreningsbidragsfrågor.  

Vi vill exempelvis att stadsledningskontoret i samverkan med miljöförvaltningen 
bedömer om det finns genomförbara åtgärder som skulle minska negativa konsekvenser 
av vinterbete och på så vis möjliggöra året-runt-bete i Välen. Vi vill även att 
stadsledningskontoret i samverkan med idrott- och föreningsförvaltningen belyser om det 
finns åtgärder inom ramen för stadens föreningsbidragssystem som skulle möjliggöra för 
fortsatt säsongsbete i Välen. Utredningen ska även översiktligt redogöra för hur politiken 
skulle kunna stärka förutsättningarna för föreningar som arbetar med natur- och 
jordbruksfrågor samt djurhållning som kommer allmänheten till del. 
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