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Bilaga 2 till Fast 2022/29

Principer för beten på område 1 Kastelholmsområdet, bete 01 - 04
Målsättningen med betesdriften är att kulturmiljön inom nedan nämnda områden ska utvecklas i en
för kulturminnesvården gynnsam riktning. Åtgärderna ska genomföras så att fornlämningsområdenas
antikvariska och landskapsmässiga värden stärks så att de upplevs som attraktiva besöksmål för
allmänheten. Redan idag hör områdena till Ålands mest välbesökta.
Det är därför väsentligt att betestrycket hålls på en för kulturmiljön lämplig nivå. Betesdjur får.
Betena är arrangerade så att det finns möjlighet att alternera mellan de olika områdena för att

skapa ett betestryck som är lämpligt för fornlämningarna och kulturmiljön så att dessa inte
kommer till skada. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan arrendetagare och

fastighetsverkets personal samt med kulturbyrån med årliga utvärderingar så att bästa möjliga
resultat kan uppnås för att skapa en tilltalande kulturmiljö i ett välskött beteslandskap av
parkkaraktär.

Arrendetagaren har skyldighet att hålla djur på samtliga beten under någon del av den årliga
betessäsongen om inte annat överenskoms med arrendegivaren. Viktigt är att djuren placeras ut så
tidigt att betet blir bra avbetat från början. Betestiden skall vara av en sådan längd att betena på
sensommaren är väl avbetade. Det är väsentligt att det finns tillräckligt med djur för att hålla ett bra
betestryck i de olika områdena.
Vid särskilda evenemang kan vissa områden tidvis vara välbesökta, vilket kan innebära att djuren
behöver flyttas.
Den gemensamma utvärderingen som hålls vid betessäsongens slut är styrande för att reglera och
förbättra skötseln av kulturmarkerna inför kommande säsong så att arrendegivarens målsättning
med betesdriften uppfylls.

Beten i KASTELHOLM
Bete 01: Slottsområdet, ca 1,37 ha
Fastighetsbeteckning: 771-412-882-2, 771-412-882-3
Stängsel: Arrendegivaren underhåller och sköter befintligt stängsel fårnät med överliggare under
arrendeperioden.
Den bandfasta gärdesgården sköter arrendegivaren.
Röjning: Arrendegivaren sköter röjning och trädfällning på betet under arrendeperioden.
Vatten: Finns vattenpost.
Övrigt: Det är önskvärt att området betas med ålandsfår som en del av upplevelsen vid slottet och
Jan-Karlsgården. Det är också önskvärt att fåren hålls i någon del av området slottet, Vita Björn, JanKarlsgården under så stor del av besökssäsongen som möjligt.
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Bete 02: Vita Björn, ca 0,56 ha
Fastighetsbeteckning: 771-412-882-1
Stängsel: Arrendegivaren sköter den bandfasta gärdesgården.
Röjning: Arrendegivaren sköter röjning och trädfällning under arrendeperioden.
Vatten: Vattenpost finns.
Övrigt: Det är önskvärt att området betas med ålandsfår som en del av upplevelsen vid JanKarlsgården. Runt jordkällaren behöver ett avgränsat stängsel finnas pga att fåren går upp på
källartaket.
Bete 03: Jan-Karlsgården, ca 0,82 ha
Fastighetsbeteckning: 771-412-882-2, 771-412-1-35
Stängsel: Arrendegivaren underhåller och sköter befintligt stängsel fårnät med överliggare under
arrendeperioden.
Arrendegivaren sköter den bandfasta gärdesgården.
Röjning: Arrendegivaren sköter röjning och trädfällning under arrendeperioden.
Vatten: Fåren har tillgång till sjövatten.
Övrigt: Det är önskvärt att området betas med ålandsfår som en del av upplevelsen vid JanKarlsgården.
Bete 04: Kökshavet, ca 1,11 ha
Fastighetsbeteckning: 771-412-1-35, 771-412-2-130
Stängsel: Finns tillgång till el.
Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat
överenskommits.
Röjning: Arrendegivaren röjer området under arrendeperioden.
Vatten: Fåren har tillgång till sjövatten.
Övrigt: Stranden är vassbevuxen och dyig.

