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Betesjournal 

Betesjournalen syftar till att säkerställa att naturbetesköttet kommer från djur som betat på naturbetesmarker.  
Journalföring av bete på naturbetesmark kan göras på andra sätt, t.ex. i en kalender, om information enligt nedan anges.    

 

Den totala betesperiodens längd varierar beroende på vegetationsperiodens längd enligt nedan: 
 
Vegetationsperioden <170 dygn  →  Djuren ska hållas på bete i minst 60 dygn 

170 dygn < Vegetationsperioden < 200 dygn  →  Djuren ska hållas på bete i minst 90 dygn 

200 dygn < Vegetationsperioden →  Djuren ska hållas på bete i minst 120 dygn 

Ansvarig person:  

Koncept/förening/företag:   

 

Skifte namn eller beskrivning 
för den aktuella 
naturbetesmarken  

Grupp   id-nr   
(valfri att fylla i) 

Datum 
betessläpp  

Datum  
installning/  
förflyttning  

Datum för  
Stödutfodring  
Obs. max tre veckor   
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(Obs. max tre veckor)  
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