NATURVÅRDANDE KOSSOR
Med dieseldrivna hästkrafter och äkta ko-krafter väcks hagen.
Följ Lörupsbetet in i framtiden.
Här jobbar vi!
Du är välkommen in i hagen men håll avstånd till oss.
Vi är nyfikna och kan bli ystra och spralliga om du kommer för nära – särskilt om
du har hund med dig. Håll den i koppel! Vi har också kalvar att beskydda, och du
vet väl att en orolig mamma kan bli arg som en tiger.
Vi jobbar för den biologiska mångfalden. Röjer upp det som höll på att växa igen och
hjälper växter som trängts undan av större och tuffare. Man måste värna de små!

Betesdjuren är en korsning mellan simmental och hereford.

Tillsammans är vi ungefär 80 stycken och kommer hit i början av maj. Hela sommaren
går vi med våra kalvar och avelstjuren. I oktober/november åker vi till Tågeröd, en
halvmil härifrån. Där bor vi hela vintern och äter ekologiskt foder, sånt som odlats utan
konstgödsel och kemikalier.

Lörupsbetet vaknar
En gammal beteshage är trivsam för många. Både blommor, svampar, fjärilar, bin,
fåglar och fladdermöss hittar hem. Men naturbetesmarker minskar i Sverige – därför
skapades Lörupsbetet.

Kühe im Dienst des Naturschutzes
Det blir inte bara rikt på arter när åren går, utsikten är
som näring för själen.

Skyltens
plats

Lörupsbetet skapades 2005. Då röjdes mängder av buskar
och träd bort, granskogen avverkades och runt betet sattes
stängsel upp.

Naturen har sådan växtkraft att de betande korna inte
alltid hinner med. Ibland behöver de hjälp. Bild från 2010.

Vet du att…
… det var annat ljud i skällan förr. Hovdalas slottsherre införskaffade bjällror
till alla sina kor, för att höra var de fanns i skogen. Alla bjällror var olika stämda
– nästan 100 stycken!

This is where we work! You are welcome to come
in, but please keep your distance. We are curious
and can be a bit frisky if you come too close –
especially if you have a dog with you. Please keep
it on a lead! We also have calves to protect, and
you know how angry a concerned mother can be.
We work to conserve the biodiversity and we
clear away the things that crowd out the smaller
plants.
We are around 80 in total and we arrive here at
the beginning of May and stay for the whole
summer with our calves and the bull. In October
we go to Tågeröd, where we live for the winter
and eat organic fodder, which is cultivated without
man-made fertiliser or chemicals.
Flowers, fungi, butterflies, bees, birds and bats
make their home in old pastures. But pastures are
in decline in Sweden, which is why this one has
been restored. The hilly terrain is varied, with wet
and dry patches, woodland, glades and open areas.
Hundreds of years ago, this area was the common
land for village of Lörup. The cultivated fields and
meadows were located closest to the village and
the pastures further out.

En del är nästan skog, något är helt öppet och fritt, det mesta är luftiga gläntor
med olika sorters buskar och lövträd. Terrängen är minst sagt böljande och i backarna hittar du allt från sjöblött till snustorrt. Bäckar ringlar nerför och dammar
samlar upp och skapar liv. Solen kommer åt att värma och skogsbrynen blir skydd
och barnkammare åt många.
För hundratalet år sedan var detta in- och utmark till Lörups by. Närmast byn
fanns åkrar och ängar, och utanför gemensam betesmark.

Cows as Nature Conservationists

Hier arbeiten wir! Sie sind auf der Weide willkommen,
aber halten Sie Abstand zu uns.
Wir sind neugierig und können ungestüm werden,
wenn Sie uns zu nahe kommen – besonders, wenn
Sie einen Hund dabei haben. Halten Sie ihn an der
Leine! Sorgen wir uns um unsere Kälber, können
wir wild wie Tiger werden.
Wir arbeiten für die biologische Vielfalt, lichten,
was am zuwachsen ist, und helfen Pflanzen, die
von größeren bedrängt werden.
Wir sind rund 80 Kühe und Kälber und ein Zuchtbulle, die von Anfang Mai bis Oktober/November
hier weiden. Im Winter wohnen wir in Tågeröd,
fünf Kilometer von hier, und fressen Biofutter.
Diese Weide, Lörupsbetet, wurde 2005 angelegt,
weil es langsam zu wenige Weiden in Schweden
gibt. Auf dem hügeligen Gelände gibt es alle
Feuchtigkeitsgrade von nass bis knochentrocken,
sich windende Bäche und Teiche. Ein Teil ist fast
Wald, ein Teil etwas offen, das meiste sind luftige
Lichtungen mit unterschiedlichen Sträuchern und
Laubbäumen.
Blumen, Pilze, Schmetterlinge, Bienen, Vögel und
Fledermäuse finden hier ein Zuhause.

Lörupsbetet är cirka 80 ha stort och sträcker ut sig på
kanten av Matterödsåsen.
Kontakt:
Djurägare Bengt Nilsson
Markägare HIBAB

Tel 0451-530 03, 0708-62 66 45
Tel 0451-26 72 23
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