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Landskaps- och fornvårdande åtgärder för beten i Bomarsund/Prästö  

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. Som betesdjur 
önskas i första hand får men även nötboskap passar på vissa områden. De olika betena arrenderas ut 

som en helhet i Bomarsund/Prästö. 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 BOMARSUND OCH PRÄSTÖ 

Bete 02, Nya Skarpans ca 2,6 ha 

Stängsel: Arrendetagaren underhåller befintligt stängsel, fårnät med överliggare. Staketet är för 

närvarande inte i så bra skick mot norr. Landsvägen skall byggas om förbi betet på norra sidan och 

därför har ej staketet förnyats på den sidan. Staketet förnyats mot söder och väster. 

Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits ifall det kompletteras med sådant staket. 

Arrendegivaren byter ut dåligt stängsel med nät och överliggare.  

Röjning: Arrendegivaren trimmar runt husgrunderna och klipper gångar till grunderna. Även röjer sly 

och handhar trädfällning under arrendeperioden. 

Vatten: Finns vattenpost.  

Övrigt: Området är känsligt pga alla husgrunder och följs upp årligen hur betandet påverkar 

grunderna. Besökare har tillgång till betet genom flera grindar. 
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 Bete 02 kan påverkas av en fortsatt byggnation av Bomarsundsvägen under arrendeperioden. Bete 

kan också påverkas vid byggandet av Bomarsundscentret och planeringen av området runt centret. 

 Bete 03, Livsmedelsmagasinet, ca 7,7 ha  

Stängsel: Skall vara möjligt att ta el från el-skåpet på stolpen vid pumphuset. Kan bli påverkat vid 

byggnationen av Bomarsundscentret. 

 Arrendetagaren står för skötsel och underhåll av befintligt fast stängsel med överliggare under 

arrendeperioden. 

 Det klippta området runt vägsträckningen i områdets östra del ska ingärdas av arrendetagaren med 

elstängsel.  Arrendetagaren bekostar och står för skötsel och underhåll av elstängslet under 

arrendeperioden.   

 Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits. 

Röjning: Arrendegivaren röjer och står för trädfällning under arrendeperioden. 

Vatten: Vattenposter finns.  

Övrigt: Betet kan påverkas av byggandet av Bomarsundscentret. Byggstart är planerad för våren 

2021. 

Bete 04, Stranden öster om Oxhägnaden, ca 1,0 ha 

Stängsel: Tillgång till el se betet ovan. Arrendetagaren står för skötsel och underhåll av befintligt 

stängsel med fårnät och överliggare under arrendeperioden. 

 Det klippta området runt vägsträckningen ska ingärdas av arrendetagaren med elstängsel. 

Arrendetagaren bekostar och står för skötsel och underhåll av elstängslet under arrendeperioden. 

 Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits 

Röjning: Arrendegivaren står för röjning och trädfällning under arrendeperioden. 

Vatten: Djuren har tillgång till havsvatten.  

Bete 05, Huvudfästet norr, ca 2,3 ha  

Stängsel: Tillgång till el finns ej.  

Dragning av el-stängslet görs i samråd med arrendegivaren att det fungerar bra för besökare. 

 Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits. 

 Fast stängsel med grönt nät mot vägen. Fast stängsel med fårnät och överliggare på norra sidan av 

betet. 
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Arrendetagaren sköter och underhåller fasta stängsel av grönt nät och stolpar samt fårnät med 

överliggare under arrendeperioden. 

Röjning: Arrendegivaren röjer på betet under arrendeperioden. 

 Arrendegivaren klipper och underhåller gångstigar i området efter behov under säsongen samt slår 

gräset på borggården. 

 Vatten: Finns vattenpost.  

Övrigt: Området är känsligt pga att det är en fästningsruin och följs upp årligen hur betandet 

påverkar ruinen. Besökare går genom betet. 

Arrendegivaren förbehåller sig rätten att med hjälp av tillfälliga elstängsel, på egen bekostnad, 

ingärda delar av fornlämningen/ betesområdet i både antikvariskt och turistiskt syfte. Området hör 

till de mest välbesökta under högsäsong. Det ska därför betas så tidigt som möjligt.  

 Bete 05 kan påverkas av en fortsatt byggnation av Bomarsundsvägen under arrendeperioden. 

Bete 06, Huvudfästet syd, ca 1,9 ha  

Stängsel: Tillgång till el finns.  

 Dragning av el-stängslet görs i samråd med arrendegivaren att det fungerar bra för besökare. 

 Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits. 

Fast stängsel med grönt nät mot vägen. 

Arrendetagaren sköter och underhåller stängslet med grönt nät under arrendeperioden. 

Röjning: Arrendegivaren står för röjning under arrendeperioden. 

 Arrendegivaren klipper och underhåller gångstigar i området efter behov under säsongen samt slår 

gräset på borggården.  

Vatten: Vattenpost finns.  

Övrigt: Området är känsligt pga att det är en fästningsruin och följs upp årligen hur betandet 

påverkar ruinen 

 Arrendegivaren förbehåller sig rätten att med hjälp av tillfälliga elstängsel, på egen bekostnad, 

ingärda delar av fornlämningen/betesområdet i både antikvariskt och turistiskt syfte. Området hör 

till de mest välbesökta under högsäsong. Det ska därför betas så tidigt som möjligt.  

 Bete 06 kan påverkas av en fortsatt byggnation av Bomarsundsvägen under arrendeperioden. 

Inom området har två hotade fjärilsarter som gynnas av betning påträffats. Målsättningen är att 

skapa gynnsamma förutsättningar för att bevara fjärilarna.  
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Bete 07, Bastudden, ca 1,8 ha 

Stängsel: Arrendetagaren sköter och underhåller befintligt staket, fårnät med överliggare under 

arrendeperioden. 

Röjning: Arrendegivaren röjer och sköter trädfällning på området under arrendeperioden. 

Vatten: Djuren har tillgång till havsvatten.  

Bete 08, Gamla ortodoxa begravningsplatsen, Prästö, ca 5,6 ha 

Stängsel: Arrendetagaren står för skötsel och underhåll av befintligt stängsel av fårnät med 

överliggare under arrendeperioden. 

Röjning: Arrendegivaren står för röjning och trädfällning under arrendeperioden. 

Vatten: Tillgång till havsvatten finns.  

Övrigt: Besökare har tillträde till betet genom fyra stycken grindar för att vandringsleden på Prästö 

går igenom betet. 

Bete 09, Prästö åker, ca 4,0 ha 

Beter sträcker sig över Nya Ortodoxa, Romersk katolska och delar av den Lutherska 

begravningsplatsen. 

Stängsel:  Tillgång till el finns ej. Arrendetagaren bekostar och står för skötsel och underhåll av 

elstängsel under arrendeperioden. 

 Vid betessäsongens slut ska arrendetagaren avlägsna eltråd och pinnar om inget annat 

överenskommits 

Dragning av elstängslet på Lutherska begravningsplatsen bör dras så det ej hindrar besökare till den 

del av Lutherska begravningsplatsen som är i bruk. 

Vatten: Finns ej vattenpost. Arrendetagaren ansvarar för vattenförsörjningen till djuren. 

Övrigt: Åkern hålls i vall och ska plöjas sista arrendeåret av arrendetagaren om inget annat 

överenskoms. 
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