
Snart betar korna på Sjöhåla strandäng igen 

NYHETER 

Det är minst trettio år sedan några djur betade på Sjöhåla strandängar. 

Vass och sly har sedan länge dominerat landskapet, men på lördagen 

påbörjades restaureringen av den gamla betesmarken. 
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Klockan tio var det uppställning på Sjöhåla Strandväg. Ett gäng grannar 
tillsammans med markägare, djurägare, Naturskyddsföreningen och Omställning 

Kungälv fanns på plats med häcksaxar, röjsågar, motorsågar, skottkärror – och fika. 

Med uppmaningen att hålla avstånd och direkt dela upp sig små grupper fick alla 

veta hur dagen var planerad 

– Så här mycket folk har jag inte sett sedan före pandemin, det känns verkligen 

roligt även om vi måste hålla avstånd, konstaterade Erna Magnusson som bor i 

Sjöhåla sedan många år. 

– Jag minns när korna gick här nere och betade och man fick gå igenom hagen för 
att komma till badet. På den tiden var barnen små, nu är de väldigt vuxna så det är 

nog trettiofem år sedan djuren försvann. Men nu blir det hagar och djur här igen, 

säger Erna och släpar vidare på lite av riset som precis huggits ner. 

Stängsel och betesdjur 

På den tiden då Sjöhåla strandäng var betesmark bedömdes området som 

skyddsvärt på grund av sin artrikedom och biologiska mångfald. Sedan dess har 
vass och sly tagit över. Den biologiska mångfalden är det inte så mycket med just 

nu, men sedan ideella Omställning Kungälv tagit initiativ till att restaurera den 

gamla betesmarken ska det bli ändring. 

I samarbete med med vägföreningen, Naturskyddsföreningen Kungälv, markägarna 

i området och djurägaren Ingemar Hansson, ska marken röjas och stängslas under 
våren och Ingemar räknar med att de första djuren ska släppas ut på strandängen i 

maj. 



– Det blir nötdjur, kvigor i första hand och vi får se hur många betet håller för. På 
sikt kan det kanske bli ett tiotal djur här, förklarade Ingemar Hansson från 

Hållsunga gård. 

På sikt kan det också bli några islandshästar som betar ihop med korna och 
eventuellt även får. Betesdjuren håller landskapet öppet och successivt väntas den 

biologiska mångfalden öka och växtligheten återgå till det som tidigare funnits på 

platsen. 

– Det finns många värden i att restaurera betesmark. Det gynnar den lokala 

produktionen av ekologisk mat och minskar vårt beroende av att importera 
livsmedel. Även transporterna minskar om vi kan producera maten nära 

människorna som ska äta den, säger Gunilla Almered Olsson från Omställning 

Kungälv. 

Hon ser dagens uppslutning som ett av tecknen på att människor blivit mer 

medvetna om både mat och klimat. Och att man vill samarbeta med sina grannar 

för sitt närområde. 

– Vi ser att intresset för närodlat och förståelsen att det är viktigt har ökat under 

pandemin. Fler och fler förstår att import inte är en självklarhet och att vi därför 
behöver kunna försörja oss med mat på nära håll. Nu vill folk odla mat i både 

trädgårdar och genom att gå ihop och odla tillsammans på en bit mark, säger 

Gunilla Almered Olsson. 
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