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Allmänt  
Vilka regler som gäller angående betesdrift varierar beroende på om du är konventionell 

producent eller har ekologisk produktion. Inom ekologisk produktion är KRAV-reglerna på 

några punkter strängare än EU-reglerna på området. Här kan du läsa vilka regler som gäller 

för olika kategorier av djur. Eftersom i princip all ekologisk mjölkproduktion i Sverige sker 

enligt KRAV-reglerna är EU reglerna för mjölkkor och deras kalvar inte redovisade.  

  

Områdesindelning  

Sverige är in delat i tre områden med olika långa betesperioder.  

  

Område 1: Blekinge, Skåne och Hallands län  

  

Område 2: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 

Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län  

  

Område 3: Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens 

län.  

Undantag från reglerna  

Under vissa förutsättningar behöver inte djuren gå på bete.  

  

• Om det är nödvändigt för att skydda djuren eller marken från skador vid onormala 

väderleksförhållanden.  

• Om det är nödvändigt för att skydda djuren mot allvarliga insektsangrepp.   

• Om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp och djuren inte kan skyddas på 

annat sätt än genom att hållas inne.   

• Om djuren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni.   

• Om djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt 

utomhus.   

• Om du har kvigor som ska semineras. Dessa djur får du hålla inne i högst 45 dygn. 

Förutsättningen är att kvigorna ändå får vara ute på bete minst det antal dygn som 

bestämmelserna anger.  

  

Mjölkkor  

Konventionellt  

Korna ska ha tillgång till betesmark minst 6 timmar per dygn under minst 120 dagar för 

område 1, 90 dagar för område 2 och 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta 

perioden 1 april till 31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.  

  

I område 1 och 2 måste minst 60 dagar infalla under perioden 1 maj till 15 september. I 

område 3 måste minst 30 dagar infalla under perioden 1 juni till 31 augusti.  
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Ekologisk (KRAV)  

Korna ska ha tillgång till betesmark minst 12,5 timmar per dygn under minst 120 dagar för 

område 1, 90 dagar för område 2 och 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta 

perioden 1 april till 31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.   

  

I område 1 och 2 måste minst 60 dagar infalla under perioden 1 maj till 15 september. I 

område 3 måste minst 30 dagar infalla under perioden 1 juni till 31 augusti. Under 

betesperioden ska det dagliga betesintaget vara minst 6 kg ts.  

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  

  

Kalvar (upp till 6 månaders ålder)  

Konventionellt  

Kalvar under sex månaders ålder behöver inte gå på bete eller vistas utomhus.  

  

Ekologisk (KRAV)  

Kalvar som är över 4 månader gamla och födda innan 1 april ska ges möjlighet till utevistelse.   

  

Dikor  

Konventionellt  

Dikor ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 och 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.  

  

I område 1 och 2 måste minst 60 dagar infalla under perioden 1 maj till 15 september. I 

område 3 måste minst 30 dagar infalla under perioden 1 juni till 31 augusti.  

  

Ekologisk (EU)  

Dikor ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 och 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober. Minst halva grovfoderintaget ska 

utgöras av bete under betesperioden.  

  

Utöver detta ska dikorna ha möjlighet till utevistelse under den period som vegetationen 

växer.  
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Ekologisk (KRAV)  

Dikor ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 och 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober. Minst halva foderintaget ska 

utgöras av bete under betesperioden.  

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  

  

Kvigor  

Konventionellt  

Kvigor födda den 1 mars eller senare behöver inte släppas på bete alls under deras första 

levnadsår. För kalvar födda i november eller tidigare gäller samma regler som för vuxna djur. 

Betesgång för kvigor i mjölkproduktion innebär tillgång till betesmark under minst sex 

timmar i sträck varje dag. Betesgång för kvigor i köttproduktion innebär bete dygnet runt.  

  

Område 1: Betesgången under perioden 1 maj till 15 september ska vara minst  

• 30 dagar för kvigor födda under februari månad  

• 60 dagar för kvigor födda under januari månad  

• 90 dagar för kvigor födda under december månad varav 60 dagar under perioden 1 

maj till 15 september  

  

Område 2: Betesgången under perioden 1 maj till 15 september ska vara minst  

• 30 dagar för kvigor födda under februari månad  

• 60 dagar för kvigor födda under januari månad  

  

Område 3: Betesgången under perioden 1 juni till 31 augusti ska vara minst  

• 30 dagar för kvigor födda under februari månad  

  

Ekologisk (EU)  

Kvigor över 6 månaders ålder ska hållas på bete dygnet runt under minst 120 dagar i område 

1, minst 90 dagar i område 2 eller minst 60 dagar i område 3. För område 1 och 2 gäller detta 

perioden 1 april till 31 oktober. För område 3 gäller detta perioden 1 maj till 1 oktober. Minst 

halva grovfoderintaget ska utgöras av bete under betesperioden.  

  

Utöver detta ska kvigorna ha möjlighet till utevistelse under den period som vegetationen 

växer.  
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Ekologisk (KRAV)  

Kvigor över 6 månaders ålder ska ges möjlighet att beta under minst 120 dagar i område 1, 

minst 90 dagar i område 2 eller minst 60 dagar i område 3. Under denna period ska minst 50 

procent av det dagliga intaget av foder på ts-basis vara bete.  

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  

  

Stutar  

Konventionellt  

Stutar ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.  

  

I område 1 och 2 måste minst 60 dagar infalla under perioden 1 maj till 15 september. I 

område 3 måste minst 30 dagar infalla under perioden 1 juni till 31 augusti.  

  

Ekologisk (EU)  

Stutar ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober. Minst halva grovfoderintaget ska 

utgöras av bete under betesperioden.  

  

Utöver detta ska stutarna ha möjlighet till utevistelse under den period som vegetationen 

växer.  

  

Ekologisk (KRAV)  

Stutar ska ha tillgång till betesmark dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar 

för område 2 eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 

31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober. Under denna period ska minst 50 

procent av det dagliga intaget av foder på ts-basis vara bete.  

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  
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Tjurar  

Konventionellt  

Tjurar behöver inte gå på bete eller vistas utomhus.  

  

Ekologisk (EU)  

Tjurar behöver inte gå på bete, men måste ha möjlighet till utevistelse under den period som 

vegetationen växer.   

  

Ekologisk (KRAV)  

Tjurar ska gå på bete såvida de inte är anmälda till slakt och ska slaktas innan 15 juni 

(Götaland) eller 1 juli (Svealand och Norrland). De ska ha tillgång till betesmark dygnet runt 

under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar för område 2 eller 60 dagar för område 3. För 

område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj 

till 1 oktober. Det dagliga betesintaget för ungtjurar ska under betesperioden vara minst 50 

procent av grovfoderintaget.  

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  

  

  

Avelstjurar  

Konventionellt  

Avelstjurar behöver inte gå på bete eller visats utomhus.  

  

Ekologisk (EU)  

Avelstjurar behöver inte gå på bete, men måste ha möjlighet till utevistelse under den period 

som vegetationen växer.   

  

Ekologisk (KRAV)  

Avelstjurar behöver inte gå på bete, men måste ha möjlighet till utevistelse under minst 120 

dagar för område 1, 90 dagar för område 2 eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 

gäller detta perioden 1 april till 31 oktober. För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.   

  

Dessutom ska möjlighet till utevistelse ges under ytterligare minst två månader. Under denna 

period finns inget krav på beteskonsumtion.  
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Får  

Konventionellt  

Får ska hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute under en sammanhängande 

tidsperiod på minst 120 dagar för område 1, 90 dagar för område 2 eller 60 dagar för område 

3 under perioden 1 maj – 15 oktober.   

  

Ekologisk (EU)  

Får ska vara på bete dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar för område 2 

eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 31 oktober. 

För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober. Minst halva grovfoderintaget ska utgöras av 

bete under betesperioden.  

  

Utöver detta ska fåren ha möjlighet till utevistelse under den period som vegetationen växer.  

  

Ekologisk (KRAV)  

Får ska vara på bete dygnet runt under minst 120 dagar för område 1, 90 dagar för område 2 

eller 60 dagar för område 3. För område 1 och 2 gäller detta perioden 1 april till 31 oktober. 

För område 3 gäller detta 1 maj till 1 oktober.  Under denna period ska minst 50 procent av 

det dagliga intaget av foder på ts-basis vara bete.  

  

Resten av året ska fåren ha möjlighet att vistas ute en del av dagen. Om byggnaderna 

uppfyller särskilda extrabestämmelser i KRAV-reglerna behöver inte fåren ha tillgång till 

utevistelse under vintern.   

  

  


