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Geten som skogens fiende
Örjan Kardell

Abstract: The goat as the forest’s enemy

The aim of this paper is to explain and offer likely historical reasons for the Swedish 
authorities’ hostile attitude towards the goat over a period of some 300 years. The 
starting point was governmental concern about the country’s forests and their vital 
role as a source of energy (charcoal) for mining and ironworks, a concern reflected in 
regulations regarding the use of Swedish forests from the mid seventeenth century 
onwards. Over time, in parallel with developments in agriculture, the focus of official 
concern shifted, with the result that the goat population has been in steady decline 
ever since the early nineteenth century. By the turn of the next century, goat hus-
bandry was confined to those areas of Sweden where summer farms (fäbodar) were 
a traditional part of animal husbandry and livestock grazing. In the first half of the 
twentieth century, dairies and cows were the mainstay of Swedish agriculture, as but-
ter became its chief export commodity. Agricultural research revolved around cattle, 
with the aim of finding solutions at farm level that would provide high-value grazing 
to accommodate high-yielding dairy cows. These solutions, combined with the way 
transport of dairy produce was organised, were detrimental both to goat husbandry 
and to summer farms. 

Keywords: Forest grazing of livestock, goat husbandry, Swedish forestry, forest his-
tory, agricultural history. 

Inledning
Den svenska statens ovilja mot getter bör ses mot bakgrund av den sedan 
1600-talet partikulära omsorgen om landets skogstillgångar. Dessa var regio-
nalt utomordentligt viktiga för det ved- och träkolsberoende bergsbruket 
(gruvor-hyttor-bruk) samtidigt som ingen egentlig kunskap stod att få om 
hur mycket skog det fanns i landet. Den statliga omsorgen om skogen handlar 
därför om att tillförsäkra bergsbruket tillräckligt med energi. Först efter 1850 
får den en något bredare inriktning, där skog vid sidan av energikälla också 
kan börja betraktas som en industriell råvara (Norrlands inland) av staten och 
skogligt utbildade tjänstemän; sågade trävaror och därefter också pappers-
massa och papper. Det betyder att statens agerande i skogsfrågor över tiden 
styrs av en mycket stark och ihållande rädsla för skogsbrist – en energikris 
som inte kan beräknas, bara förutses som ett möjligt hot med över tid skif-
tande konsekvenser för staten (exportinkomster) likväl som samhället i stort. 
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Det ideologiskt, över århundradena sett, mäktiga skogsbristspöket kunde inte 
avföras helt och hållet från den statliga dagordningen förrän 1932, då resulta-
ten av den första riksskogstaxeringen presenterades i den statliga utredningen 
SOU 1932:26 (Kardell, l. 2003 s. 110 f., Kardell, l. 2004 s. 107–109, jämför Kar-
dell, Ö. 2004 s. 191 f.).

Med skogsbristen som en ideologisk, statlig utgångspunkt skall vi i det föl-
jande försöka spåra och förklara varför svenska myndigheters officiella bild 
av geten under cirka 300 år var den som skogsförstörare, och därmed skogens 
främsta fiende. Detta i en situation där getens påverkan på skogstillståndet så 
här i efterhand måste ses som minimalt i jämförelse med det antal kubikme-
trar som åtgick för brännved (värme och matlagning), stängsel och byggnation 
samt svedjebruk, vid sidan av bergsbrukets explicita behov (Arpi 1959 s. 206, 
tabell 42 och Kardell, Ö. 2004 s. 220 f. Om svedjebruk se även Kardell, l. 2003 
s 141–144). Bilden av geten som skogens fiende uppkom sannolikt på 1600-talet 
för att först manifesteras i skrift under 1700-talet. Den levde kvar fram till 
1934 då 1933 års lag om ägofred trädde i kraft. 

Det blir en berättelse byggd på sannolikhetsresonemang vägledd av offent-
liga, tryckta viljeyttringar – lagar, förordningar och kungörelser. Det blir där-
för också nödvändigt att beröra kronans eller statens syn på bergsbruk, det 
laga skiftet och det kommersiella skogsbrukets framväxt under 1800-talets 
andra hälft samt den omställning av svenskt jordbruk som blir tydlig från och 
med århundradets två sista decennier. eftersom enskilda uppgifter om geten 
eller begränsningar av gethållningen måste sättas in i större och över tiden 
skiftande sammanhang för att förstås fullt ut blir berättelsen därför lite sling-
rig samt ibland oväntat detaljrik. egentligen är det därmed – artikeltiteln till 
trots – den statliga omsorgen om skogen, och inte geten som sådan, som utgör 
det historiska sammanhang som åsiktsyttringar angående geten och gethåll-
ning skall ställas emot. 

Att just geten, av alla våra husdjur, kom i skottgluggen som skogsförstörare 
är på ett sätt mycket logiskt och på andra sätt likaledes ologiskt. Det kan tyck-
as ologiskt eftersom de flesta tamdjur tillbringade en stor del av betessäsongen 
(barmarksperioden) på någon form av utmarksbete (skogsbete), där inägorna 
togs i anspråk för bete först efter det att hö slåttrats på ängsmarken och se-
dermera spannmål skördats på åkermarken. Vissa regionala skillnader mellan 
norr och söder samt mellan skogsbygd och slättbygd förelåg dock. De går alla 
tillbaka på inägomarkens (åker och äng) relativa andel av en bys totala mark-
innehav. I slättbygd kunde trädesgärdet, den del av byns gemensamma åker-
mark som låg i vila varje odlingssäsong för att bibehålla åkerjordens närings-
status över tid, i värsta fall utgöra den enda betesresursen innan slåtter och 
skörd var överstökade, samtidigt som inägorna norr om den s.k. fäbodgränsen, 
genom delar av Värmland, Gästrikland och Uppland, endast utgjorde några 
få procent av en bys markinnehav, och det därför fanns gott om utmarksbete 
(Kardell, Ö. 2004 s. 81–85 och Kardell, Ö. 2006).
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Inägornas relativandel har därmed under mycket lång tid styrt antalet och 
sammansättningen av tamdjursstocken. I slättbygd har djurantalet per gård 
varit ganska litet och i första hand inriktat mot att förse jordbruket med drag-
kraft, medan motpolen – skogsbygd – har haft ett mycket större antal djur och 
i de flesta fall också ett mer diversifierat antal olika tamdjur. Geten förknippas 
med skogsbygd – alltså trakter med en förhållandevis liten inägoareal – men 
den moderne betraktaren bör komma ihåg att utmarken, historiskt sett, inte 
behövde vara trädbärande för att den skulle räknas som utmark. Huvudsaken 
var att den inte innehöll permanenta åkrar eller ängar, vilket medför att den 
historiska utmarken inte helt självklart går att likställa med dagens förhål-
lande mellan öppen mark och skog.

Fortsätter vi på det inslagna ologiska spåret, men nu utifrån ett vinter-
foderperspektiv, kan sägas att i stort sett alla tamdjur, utom svinet, till del 
utfodrades med löv under uppstallningsperioden, huvudsakligen i form av 
torkade lövkärvar. Hö var reserverat för först och främst hästar och till viss 
del kor. De senare fick därutöver finna sig i att utfodras med halm i stor ut-
sträckning samtidigt som får och särskilt geten hade ett mycket stort inslag av 
löv i sin foderstat. Detta innebar att lövtäkt var en mycket viktig foderresurs. 
I svenskt etnologiskt material och i lantbrukslitteratur från sekelskiftet 1900 
har den dock huvudsakligen fått en stämpel som nödfoder, åtminstone för 
hästar och kor (Slotte 2000a s. 171–173 och Kardell. l. 2003 s. 138 f. För kor se 
även Israelsson 2005 s. 178–182 och 211 f.).

Övergår vi nu till det logiska perspektivet är geten det av våra tamdjur som 
under betesgång allra tydligast för betraktaren betar vedartade växter. Den 
ställer sig på bakbenen för att komma åt buskar och träds löv- och grenverk 
och kan t.o.m. i viss mån ses klättra. Detta beror på att geten är fysiologiskt 
anpassad för en sammansatt kost där knoppar, bark, barr och löv ingår, för-
vedade som icke förvedade, likväl som ljung, vid sidan av gräs- och örtskikt. 
Hästar och kor är mer utpräglade gräsätare och håller sig därmed huvudsak-
ligen till gräs- och örtskikt, om de kan välja, medan fåret förutom gräs och 
örter gärna äter icke-förvedade årsskott av träd, buskar och ljung samt löv 
(Hofmann 1989, jämför Austrheim et al. 2011 samt Persson i denna volym).

Sannolikt bör getens iögonenfallande betesvanor under barmarksperioden, 
i kombination med en vinterutfodring dominerad av lövkärvar, ha gjort geten 
till det av våra husdjur som tydligast livnärde sig på vedartade växter. Den 
kunde därmed lättast av myndigheterna utpekas som skogsödande.

Källor och källproblem
Även om många av oss har någon slags uppfattning om att den svenska byrå-
kratin var väl utbyggd under 1600-talet gällde detta inte alla områden. Kärnan 
i verksamheten var föga förvånande centrerad kring statens intäkter – skatt. 
Denna bestod i huvudsak av avgifter på jordbruket. Här var spannmålspro-
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duktionen på permanenta åkrar (ej svedjebruk) det förnämsta skatteobjektet. 
Bönder betalade förvisso tionde till prästen även på sina husdjur, men staten 
beskattade inte jordägarnas djur, bara deras åkrar. ett undantag gjordes dock 
ca 1620 till 1640 då den ekonomiska ansträngningen att delta i 30-åriga kriget 
framtvingade en skatt på husdjur (Dahlström 2006 s. 91–95). Statens repre-
sentanter räknade aktivt böndernas djur och eftervärlden har därmed tillgång 
till boskapslängder på gårdsnivå från denna tid. Därefter dröjde det fram till 
1820-talet innan systematiska uppgifter började insamlas om husdjur. Upp-
draget att föra bok föll då på landets präster som sattes att skriva upp socken-
bornas djurinnehav på samma gång som dessa fortfarande betalade tionde in 
natura till prästen (Gadd 1999). Först mot slutet av 1890-talet började insam-
lingen av uppgifter anpassade efter en statistiskt godtagbar metod (Gadd 2000 
s. 331 f.). jordbruksstatistik i modern bemärkelse började inte insamlas förrän 
1913. För vår undersökning av en fientlig inställning till geten från statligt håll 
innebär det att mängden getter och deras utbredning är osäker under stora 
delar av den tid vi är intresserade av. Det innebär också att samtida myndig-
heter som utfärdade förordningar mot gethållning inte heller hade några säkra 
uppgifter.

en annan svårighet, och då mest i den moderne betraktarens föreställnings-
värld, är lagstiftningen i förhållande till markägandet. Idag omfattas all jord-
bruksmark av en egen lagstiftning som gäller utan undantag och oavsett vem 
som äger marken. Motsvarande förhållanden råder för skogsmarken. Här råder 
ingen förvirring trots att de bägge regelverken ofta måste samsas inom en och 
samma fastighet. För större delen av vår undersökningsperiod förelåg olika 
villkor, undantag från vissa lagar och förordningar och skatter, beroende på 
vem som ägde marken; kronan, adeln eller bönderna. lagstiftningen utgick 
från att en gård låg i en by som var organiserad efter en princip som hävdade 
privat nyttjanderätt till åkermark och äng – bestämda fysiska andelar – men 
också förutsatte att de resurser som fanns på utmarken (skogen) nyttjades 
kommunalt inom byn efter vars och ens behov; exempelvis bete, ved och löv-
täkt. Byn förutsattes finnas inom en socken där flera socknar bildade ett härad 
eller tingslag. Särskilt i landets södra tredjedel fanns allmänningar, knutna till 
socknar och mer vanligt härader, som endast fick utnyttjas av brukarna i de 
gårdar (byar) som ingick i socknen eller häradet. en bys utmark var ”allmän” 
på motsvarande sätt. All mark som inte hyste en fast jordbrukande befolkning 
ansågs sedan 1500-talet vara kronans, vilken också på ännu äldre meriter me-
nade sig ha viss äganderätt i häradsallmänningarna.

Sättet att organisera en by och dess markutnyttjande reglerades juridiskt 
i byggningabalken i Magnus erikssons landslag från 1300-talets mitt. Bygg-
ningabalken lyftes i stort sett ograverad in i 1734 års lag vilket medförde att 
landsbygden var fortsatt organiserad efter medeltida principer in på 1800-ta-
let, då framförallt laga skiftet förändrade läget (se vidare nedan under rubrik 
Getens tillbakagång). Det betyder att de situationer i markutnyttjande som 
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den medeltida lagstiftningen inte hade förutsett var tvungna att regleras med 
tilläggsbestämmelser som kungliga brev, stadgor och förordningar. Trots att 
dessa var generella fick de olika effekt i praktiken beroende på markens juri-
diska status (jordnatur) som bottnade i vem som ägde marken; kronan, adeln 
eller självägande bönder. I teorin skulle både kronan och adeln kunna förbjuda 
sina arrendatorer att hålla getter utan att något sådant förbud nödvändigtvis 
skulle avsätta några spår i kungliga förordningar eller motsvarande. en allmänt 
hållen kunglig förordning kunde i praktiken påverka en presumtiv gethållare 
högst olika i sin tillämpning, vilket är viktigt att komma ihåg.

Bergsbruket och skogslagstiftningen
Bergsbruket var fr.o.m. 1600-talet den näring som skulle ge statskassan tillgång 
på klingande mynt genom exportinkomster. Den huvudsakligt medeltida or-
ganisationen kring gruvor, hamrar och hyttor omreglerades och en ny statlig 
organisation inrättades för detta 1637, Bergskollegium. Principen var, i vart fall 
i teorin, att reglera brukens lokalisering i förhållande till både skogs- och vat-
tenkraftstillgångar. Skogstillgångarna var viktiga eftersom skog omvandlades 
till träkol som i sin tur var nödvändig för all metallurgisk verksamhet; rostning 
och smältning av malm samt smide. Även själva malmbrytningen krävde stora 
mängder ved eftersom tillmakning, upphettning av berget med eld, tilläm-
pades vid brytning. Sverige saknar stenkolstillgångar vilket medförde att sko-
gen var den enda energikällan vid sidan av vattenkraften. Vattenkraft kunde 
förvisso driva blåsbälgar och stångjärnshammare men inte smälta malm eller 
hetta upp metall vid smide (Kardell, l. 2003 s. 95–97 och 195–204).

De medeltida bergslagen organiserades om och framförallt de nyinstif-
tade järnbruken omgärdades av både privilegier och restriktioner vid sidan 
av bergsmännen. De senare, ofta kronobönder, vilka som tack för sin verk-
samhet bland annat slapp militära utskrivningar, hade sedan medeltiden, i 
privat regi, brutit malm och smält fram järn i gruvor och små hyttor de hade 
andelar i. Tanken var att vanliga bönder skulle kola – helst träkol av barr-
träd då lövträdskols högre fosforhalt gjorde tackjärnet sprött. Bergsmännen 
skulle fortsatt bryta malm och smälta fram tackjärn i sina hyttor. Tackjärnet 
skulle sedan föras vidare till brukens hammare och olika manufakturverk som 
smidde om tackjärn till stångjärn, inledningsvis ofta med tillhjälp av impor-
terade specialarbetare. Brukens behov av träkol skulle tillgodoses från när-
liggande skogar till vilka de fick nyttjanderätt mot avgift och prisoption på 
träkol. Malm kunde transporteras långa sträckor medan träkol inte kunde det. 
Det här var en ordning som rådde fram till 1800-talets mitt (Kardell, l. 2003 
s. 95–97 och 195–204).

Det är denna under 1600-talet etablerade, tidigmoderna, nationalekono-
miska syn som gav upphov till dels en rädsla för skogsbrist från statligt håll. 
Dels, som en följd, en på många sätt över de följande århundradena repressiv 
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skogslagstiftning riktad i första hand mot böndernas skogsutnyttjande inom 
såväl byar som på allmänningar (Kardell, l. 2003 s. 250–252, jämför von Seth 
1934). Trots att den tidigmoderna staten var ett under av administrativ orga-
nisationsförmåga, jämfört med sin medeltida motsvarighet, hade staten inga 
möjligheter att uppskatta skogstillgångarna annat än på ett ganska rudimen-
tärt sätt genom att notera synliga träd. Att se på skogstillgången som kubik-
meter stående eller tillväxande virke per areal var inte möjligt. Den enklaste 
och också kanske den enda administrativa utvägen för att bevara skogen var 
att införa olika former av förbud och begränsningar, hela tiden med bergsbru-
kets behov för ögonen. Detta är helt i linje med de medeltida förbuden att fälla 
ek eller bok, varhelst de fanns, som ett sätt att tillförsäkra staten/kungamak-
ten strategiskt viktiga virkesresurser.

Den första av allmogens skogsödande verksamheter som drabbades av sta-
tens ovilja var svedjebruk. Detta förbjöds i skogsordningarna 1647 och 1664 
på kronans mark, och även dess arrendegårdar, och på alla oskiftade allmän-
ningar samtidigt som självägande bönder fortsatt kunde svedja på egen skog. 
Svedjeförbudet lättades först 1692 samtidigt som svedjerätten för självägande 
bönder omgärdades av en enorm byråkrati fr.o.m. 1734 (Kardell, l. 2003 s. 141–
145). Se även Bäck 1984 s. 39–119). 

I 1734 års skogsordning (12 december)1 slås det redan i inledningen fast att 
skogarna i riket missbrukas och att de samtidigt är viktiga ”i synnerhet til 
Bergzbrukens underhållande i deras drift/hwarigenom riksens inkomster Så 
märckeligen understödjas.” I § 24 införs ett generellt svedjeförbud på utmar-
ken om inte svedjan efter inledande skörd senare kan omvandlas till perma-
nent åker eller äng. Följande paragraf, § 25, inskärper ett mycket strikt förbud 
mot svedjande i Bergslagen. Geten debuterar i § 31 där allt skogsfällande för 
getter förbjuds. Här avses lövtäkt där hela träd fälls – sannolikt huvudsakligen 
björk – varvid kronan tas tillvara i form av lövkärvar och stammen till ved. 
Paragrafens förbud att fälla hela träd vid lövtäkt för getter är troligen en preci-
sering av Byggningabalken i 1734 års lag, kapitel 10 och dess § 2. Kapitel 10 reg-
lerar markanvändningen och resursutnyttjande på oskiftade (gemensamma) 
ägor i skog och mark i ett läge där i stort sett all utmark (skog) i byarna är 
oskiftad och föreligger som by- eller sockenallmänningar alternativt skogelag 
(Småland) mellan två eller flera byar. I paragraf 2 står: ”ej må ock trä fällas, 
eller topphuggas til löf och näfver, utan flås och qvistas.”

1734 års skogsordning uppfattades troligen som problematisk för de som 
drabbades av dess inskränkningar, samtidigt som den antagligen var svår att 
tillämpa från myndighetshåll, inte minst med tanke på den begränsade per-
sonalstyrka som fanns att tillgå för lagövervakning. I brist på undersökningar 

1 jag har valt att här och i den följande texten ange datum etc. för kungliga förordningar, stad-
gor och kungörelser eftersom datumet gör dessa sökbara i samlingar av offentligt tryck och 
likaså SFS:er från och med ca 1825 och framåt.
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av tillämpningen av § 31 i domböcker är det svårt att uttala sig om paragrafen 
i sin samtid tolkades som ett generellt förbud att hålla getter, eller om in-
skränkningen av lövtäkten i sig försvårade gethållningen så till den grad att 
den omöjliggjordes. 

Oklarheterna kring tolkningen av 1734 års skogsordning får i vart fall till 
följd att en förklaring till densamma utges redan år 1739 (5 april). Om getter 
står i § 17: ”Och ehuruwäl gietter för Skogen skadelige äro; dock som de för 
landet finnas omistlige; Så tillåtes the för them som lägenhet thertil hafwa.” 
Detta statliga medgivande är dock villkorat och kräver att alla inom byn är 
överens i gethållningsfrågan, att den inte är till men för grannar (andra byar) 
samt att endast sådan skog som är oduglig till annat än vedbrand får utnyttjas 
till lövtäkt. Dock med tillägget att: ”Men Uppå Kongl. Majt:ts och Cronones 
parkar/gehäg och jägeriplatser/jemte Bergslagen böra the ei lidas eller tålas/
wid 10 Dalr. Smt. Böter för ägaren…”

Av allt att döma medförde inte Kunglig Maj:ts nådige förklaring av skogs-
ordningen 1739 att rättsläget för gethållningen blev så mycket klarare, åtmins-
tone inte om vi tar hänsyn till de strödda uppgifter om getter som står att 
finna i kungliga resolutioner på allmogens besvär under de följande två decen-
nierna. Dessa indikerar snarare ett rättsläge där ett förbud mot gethållning 
är praxis, åtminstone i landets södra tredjedel. en försvårande omständighet 
i bedömningen är att någon ordnad skogspolis – jägeristaten – inte, vid tid-
punkten ifråga, finns organiserad norr om Dalälven samtidigt som stora delar 
av Bergslagen lyder under extra ordinär jurisdiktion i rättshänseende jämfört 
med landets övriga härader och tingslag (Kardell, l. 2003 s. 111–114 och Kar-
dell, l. 2004 s. 103 f.). Sammantaget borde detta innebära en partikulär rätts-
praxis där stora delar av Norrland sannolikt i praktiken knappt berördes av 
statens uttalade ovilja mot gethållning.

Gethållningsförbudet i Bergslagen lättas redan 1741 (1 september) i Kunglig 
Maj:ts Nådige resolution på Allmäna Beswär, § 18. Här medges de som har 
hemmans-, hytte-, bruks- eller gruvdelar att ha getter på villkor att de vid 
bete vallas. Vidare att de endast får gå på barmarksbete (se även Svanberg 
i denna volym) och då inte betas på platser bevuxna med ungskog ”och the 
igenom topparnas afbitande kunna skada giöra”. Härefter upprepas bötesbe-
loppen från skogsordningen 1739 i händelse av att någon bryter mot bestäm-
melserna.

Omsorgen om ungskogen återkommer i en Kunglig resolution 1748 (21 ja-
nuari), § 56. Här understryks att områden med ungskog måste särskiljas och 
inte får betas vare sig av getter, boskap eller andra kreatur förrän skogen vuxit 
över beteshöjd. Djurägaren mister vidare friheten att hålla getter om inte så-
dana skogsparker skyddas – befredas.2 

2 Här hänvisas till ett Kungl. Brev av den 14 maj 1747 som inte tycks finnas i utgivet i tryck.
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1756 (29 november, § 56) medges allmogen i Kronobergs och jönköpings 
län att hålla getter förutsatt att eventuella betesskador ersätts. Motsvarande 
medgivande görs till allmogen i Skaraborgs län 1762 (17 augusti, § 36), med 
hänvisning till att stora delar av Skaraborgs län är bergigt och täckt av stora 
ljunghedar, vilka inte är tjänliga till uppodling men däremot för gethållning, 
på villkor att getterna inte ofredar någon annans ägor eller skog.

Till getens försvar
1700-talets frihetstid innebar inte bara politiska förändringar utan även andra 
ideologiska trendbrott. jordbruk blir på modet hos högreståndspersoner, dock 
inte i sin praktik men som en patriotisk dygd att vara intresserad av och på 
olika sätt främja för landets bästa. Detta sker inte minst genom skrifter och tal 
i de olika akademier som bildas under århundradet på statliga initiativ, paral-
lellt med det allmänna naturvetenskapliga intresset som kan skönjas i tiden, 
både i Sverige och europa.

Det är antagligen mot denna bakgrund som prosten Sacharias Westbeck år 
1745 låter trycka en försvarsskrift för geten: Oföregriplige Landt-mans tanckar 
om den förmån eller skada geta-creaturen kunna riket tilskynda. Skriften är 
utformad som en fiktiv dialog mellan far och son där den vise fadern svarar 
på den mindre erfarne men frågvise sonens funderingar kring lantbruk med 
utgångspunkt i de förhållanden som råder i ”vår ort Gefle och nedan derom.” 
Vare sig far eller son ser sig själva som praktiserande bönder och deras fort-
satta dialog har därför ett mycket tydligt överhetsperspektiv. I sammandrag 
och i något annorlunda ordning än i originalet skall vi nu ta del av några av 
prostens – Oföregriplige landtmans – åsikter.

På frågan om vilket kreatur en lantman (alltså, fin jordägare som själv inte 
behöver arbeta på ägorna) här på orten kan göra sig bäst nytta av följer en 
längre teoretisk redogörelse från fadern, där först och främst renen framhålls, 
då den praktiskt nog sköter sig själv i så måtto att den betar ute året om. efter 
denna utvikning ser sig fadern tvungen att svara på den explicita frågan och 
säger då att ”det creaturet är geten.”

Sonen blir mäkta förvånad och säger: ”jag har ju länge hört, hwad besyn-
nerlig ilska förståndiga Män bära för detta skadediuret, det måtte inte wara 
för hennes dygds skull: Bonden allena pratar något til hennes förmån: men han 
förstår inte bättre.” Därefter frågar han: ”Är icke Geten en tärande skogsmal 
och för den skull med rätta dödenom ämnad?” vilket fadern förnekar under en 
längre utläggning där han påpekar att den åtminstone inte äter av solbelysta 
barrträd. Sonen frågar då om det inte ändå är så att geten äter späda lövträd 
vilket, underförstått, skulle berättiga till en dödsdom. På detta svarar fadern 
att det gör ju får, kor och hästar också utan att vi för den skull nedslaktar dem.

Geten är enligt den kloke fadern ett djur som passar i skogsbygd, ljunghe-
dar och på sanka moss- och porsbevuxna ängar. Den äter inte solbelysta barr 
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och grenar eftersom solen gör dem för kådiga och därmed osmakliga för geten, 
vilket underförstått gör farhågorna för spirande barrträdsplantor överdrivna. 
Geten är ett mycket härdigt djur som äter litet och enkel kost, t.o.m. ström-
mingsrens, samtidigt som den ger mjölk i sju månaders tid, ibland åtta. Fadern 
påpekar att om vi hade mer getter i landet istället för andra mjölkdjur skulle 
vi kunna spara in på den hömängd som åtgår till vinterfoder och därmed 
omföra en större del av ängsmarken, än vad som nu är möjligt, till åker. Get-
ter kan med fördel betas på holmar och skär i sjöar och hav där deras enklare 
foderkrav skulle gör dem överlägsna korna. ett skär med bete för 8 kor, menar 
fadern, räcker till bete för 100 getter.

Vad anbelangar vinterfoder anser fadern att man i högre utsträckning än för 
närvarande skulle utnyttja överblivna grenar och bark från kolvedshuggning 
till get-ris. Vidare borde man hugga sin årsved innan löven bleknat för att på 
det sättet kunna ta tillvara grenar och toppar till getfoder.

en god get mjölkar en kanna per dag om sommaren vilket lågt räknat, och 
med ett pris om 8 öre per kanna, skulle göra 30 daler kopparmynt. Detta 
skall jämföras med att en get kan köpas för 4–5 daler kopparmynt. Den årliga 
mjölkproduktionen är alltså värd sex gånger mer än mjölkdjuret självt, enligt 
Westbecks beräkning. Av mjölken kan man göra tre sorters välsmakande ost 
förutom messmör, vilket senare bland annat har den förtjänsten i lanthushåll-
ningen att det duger åt barn och tjänstefolk istället för riktigt smör.

Av bockens skinn får man ett mycket starkt och varaktigt läder som i högre 
utsträckning än för närvarande skulle kunna ersätta böndernas vadmalskläder, 
byxor och tröja. Därmed skulle man få ull över som kunde användas till an-
nat. Getragg är vidare oundgängligt för slitstyrkan i raggsockor och går också 
mycket väl att blanda in i peruker. 

Sammantaget gör getens alla förtjänster och de inbesparingar som kan göras 
om gethållningen utökas att hon är långt mer värd än alla landets järn- och 
koppargruvor tillsammans, enligt Westbeck. Ställer vi hans skrift mot tidigare 
gjorda antaganden om en kompakt negativ syn på getter från statligt håll, som 
kommer till synes i ovan redovisade förordningar och resolutioner på allmo-
gens besvär, bekräftas denna syn fullt ut, särskilt i sonens frågor till fadern. Av 
intresse är att skriften trycktes om 1775, dock oklart på vems initiativ, vilket 
troligen pekar på att getens ställning var fortsatt ifrågasatt århundradet ut, åt-
minstone i officiella kretsar.

Getens tillbakagång
Under hela 1800-talet är det fortsatt fashionabelt bland högreståndspersoner 
att vara intresserade av den patriotiska dygden jordbruk, ofta inom ramen för 
de vid sekelskiftet 1800 länsvis bildade hushållningssällskapens verksamhet. 
eftersom Sverige industrialiserades först sent under århundradet såg staten 
länge jordbruket som en huvudnäring som på olika sätt måste effektiviseras 
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och förbättras, bl.a. genom jordskiften. Med stadgan om laga skifte, 1827, sökte 
staten bryta den gamla ordningen där mycket av markutnyttjandet i byarna, 
däribland betet, skedde under gemensamma former vilka krävde samordning i 
tid och rum. enklast vore om brukaren själv kunde effektivisera driften på ett 
tydligt utpekat ägoinnehav – en fastighet i dagens mening. Detta gick också 
hand i hand med en tydlig kantring i uppfattningen om vem som förvaltade 
landets resurser bäst – staten eller individen. Det fick till följd att staten under 
första halvan av århundradet på mycket förmånliga villkor sålde av sina ar-
rendegårdar i landets södra tredjedel. en stor del av den statliga skogsmarken 
i samma region gick efter 1824 också under klubban samtidigt som många av 
häradsallmänningarna skiftades. I de två nordligaste länen påbjöds även av-
vittring, vid sidan av skiftesrörelsen, efter olika länsvisa stadgor. Huvudsyftet 
var att dels tydligt utstaka gränsen mellan statlig mark och kustlandets byar, 
dels se till att dessa byars markinnehav svarade mot den skatt som de var 
ålagda.

Processen att omföra gemensamt nyttjande till individuellt medförde prak-
tiska svårigheter eftersom regelverket i byggningabalken utgick från en lands-
bygd organiserad i byar. laga skiftesstadgan förutsatte i princip att hägnader 
skulle uppföras i gränserna mellan de genom skiftet uppkomna fastigheterna, 
även på utmarken. Detta gick stick i stäv mot den gamla ordningens lagstift-
ning som enbart krävde hägnader kring åker och äng. 1857 års hägnadsför-
ordning föreskrev därutöver hägnader även i rågången mellan byar oavsett 
om dessa var skiftade eller ej. Konsekvensen av skiftesreformerna och den 
nya hägnadsförordningen blev att landet fysiskt indelades i större och mindre 
tårtbitar omgivna av ett nätverk av hägnader vilka fortsatte att förtätas under 
århundradets andra hälft, i takt med att det laga skiftet fortskred.

Denna utveckling försvårade sannolikt gethållningen i landets södra tred-
jedel på flera sätt. För det första blev det troligen svårare att organisera byns 
betesgång gemensamt (dela på kostnader och/eller arbetskraft) samtidigt som 
djurägaren, och inte som tidigare den som var underhållsskyldig för en viss 
sträcka av hägnaden i byn, efter 1857 fick huvudansvaret för att betesdjuren 
inte gjorde intrång på andra fastigheter – ohägn. För det andra krympte juri-
diskt sett markarealen som det var möjligt att utnyttja för gemensamt bete. 
I Westbecks skrift beskriver sonen i en passus ovan geten som odygdig. I en 
annan icke citerad passus beskrivs geten som flyktig. Bägge uttrycken går till-
baka på getens förmåga att krypa, klättra och hoppa (flöja; jämför flyktig) över 
hägnader. Den kloke fadern rekommenderar därför att geten bör vallas vid 
betesgång; en bild som helt överensstämmer med den som ges i etnologiskt 
material för årtiondena kring sekelskiftet 1900. I denna situation är det möj-
ligt att geten valdes bort om det ansågs vara ekonomiskt besvärligt att avsätta 
arbetskraft att valla på heltid för en enskild fastighet. Klart är i vart fall att 
getantalet stadigt minskar ifrån 1850-talet och framåt under resten av århund-
radet (Slotte 2000b s. 11).
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en annan för staten sannolikt högst oväntad konsekvens av skiftesrefor-
merna var att de riskerade att resultera i kalavverkning av de skiftade byarnas 
utmark. Skiftesstadgan var ett regelverk för hur mark skulle delas upp mel-
lan byns delägare och tog inte hänsyn till vad som växte eller inte växte på 
densamma utan bara dess bördighet (bonitet). Detta innebar rent praktiskt, 
när utmark skiftades, att vissa av de nya fastigheterna hade skog på sina lotter 
andra inte. Här ställdes skifteslaget (byns delägare) inför ett problem. Anting-
en lät man lantmätaren mäta in den stående skogen, något som kostade extra 
utöver ordinarie skiftesförrättning, men som i teorin tillät att de fastigheter 
som inte fick någon skog kunde kompenseras pekuniärt, eller också högg man 
helt sonika ner all skog i egen regi för att sedan ”gratis” fördela virket sinsemel-
lan (Kardell, Ö. 2004 s. 197 f.). 

De av laga skiftet orsakade skogsavverkningarna spädde troligen på den 
under 1600-talet etablerade statliga rädslan för skogsbrist samtidigt som räds-
lan får ett tydligare geografiskt fokus. Vid 1800-talets mitt når farhågorna om 
skogsbrist en brytpunkt. Å ena sidan är skogsbristen ett hot mot landets slätt-
bygder där avsaknaden av skog, påspädd av konsekvenserna av skiftesrörelsen 
i landets södra tredjedel, innebär en energikris för hushållen vilken skulle 
omöjliggöra fortsatt bebyggelse och odling. Å andra sidan ligger som under ti-
digare århundraden omsorgen om bergsbruket kvar vilken geografiskt utpekar 
ett västerut expanderande Bergslagen (Falkman 1852). Träkol är fortsatt basen 
för verksamheten eftersom det dröjer fram t.o.m. 1870-talet innan engelsmän-
nen kommer på alternativa metallurgiska processer vilka kan utnyttja stenkol. 
Samtidigt vädrar staten morgonluft då den nu på allvar kan börja fundera 
på att exploatera skogstillgångarna i Norrlands inland vilka till stora delar är 
belägna på statlig mark, fastställd genom avvittring. Införandet av aktiebo-
lagsstiftning och ett modernt bankväsende vid århundradets mitt underlät-
tar exploateringen. Det industrialiserade europas efterfrågan på virke spiller 
geografiskt över till Värmland från Norge vid samma tid och fortsätter sedan 
norrut i landet under resten av århundradet. Sågverksnäringen går under andra 
hälften av 1800-talet om bergsbruket i nationalekonomisk betydelse och står 
vid sekelskiftet 1900 för knappt hälften av Sveriges exportvärde (Kardell, l. 
2004 s. 9–13).

Skogens ökande värde i nationalekonomiska sammanhang innebär att sta-
ten byter ideologisk utblick i omsorgen om skogen under århundradets andra 
hälft. Den grundar sig nu alltmer på en hänsyn tagen till en exporterande såg-
verksnäring istället för bergsbrukets explicita behov. Detta får till följd att den 
avoga inställningen mot getter förbyts till ett mer demokratiskt fördömande, 
inte minst från skogsutbildade, av samtliga sorters tamdjur som släpps på 
skogsbete. I ett första steg kommer en rad länsvisa regleringar av bete för vissa 
djurslag. I Kungl. kungörelse den 28 januari 1876 inskränks rätten att släppa 
getter och får på s.k. ohägnad skogsmark ”till skydd för skogens återväxt.” 
Detta är skogsmark – byns f.d. utmark – som även efter laga skifte fick betas 
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gemensamt av skifteslaget om dessa så önskade. 1857 års hägnadsförordning 
medgav i sådana fall att delägarna inte behövde uppföra hägnader i gränserna 
mellan sina fastigheter där de löpte över skogsmark. Däremot var de tvungna 
att hålla hägnader – liksom alla andra – i rågångarna till andra skifteslag (byar). 
Saknades således hägnader i fastighetsgränserna på skogen inom ett skifteslag 
ansågs hela skogsmarken vara upplåten för gemensamt bete av delägarnas tam-
djur, se fig. 6:1 (Kardell 2016). 

Kungörelsen 1876 förbjuder sålunda i princip allt bete av getter på ohäg-
nad skogsmark i följande län; Norrbotten, Gävleborg, Värmlands, Örebro, 
Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, jönköping, 
Kronoberg, Kalmar, Gotland, Skaraborg, Älvsborg och Halland. Får ses med 
blidare ögon och är ofta tillåtna under andra halvan av betesperioden alter-
nativt från 15 juni i ovanstående län. Kungörelsen håller det också öppet för 
landsting eller hushållningssällskap att i framtiden utverka ytterligare förbud 
i hela eller delar av ett län. Detta görs för delar av Kopparbergs län år 1885 i 
Kungl. Kungörelse den 20 november. Tilläggsbestämmelser (kungörelser) till 
1876 års kungörelse vilka inskränker fårbete på ohägnad skogsmark utfärdas 

Figur 6:1. Figuren demonstrerar skillnaden mellan ohägnad respektive hägnad skogs-
mark. Avsaknaden av hägnader i fastighetsgräns mellan delägarnas skogsmark gör 
att den ohägnade skogsmarken juridiskt sett anses vara upplåten för gemensamt bete 
av samtliga delägares betesdjur i skifteslaget (f.d. byn). A = ohägnad skogsmark. 
B = inhägnad skogsmark. 1 = gärdesgård. 2 = Rågång mellan skifteslag och/eller byar. 
3 = Fastighetsgräns. (Teckning: Linnéa Kardell.)

A
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3
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under 1900-talets inledning, innan första världskriget, för följande län: Öster-
götlands (11 oktober 1907), Örebro (11 december 1908), Västmanlands (18 feb-
ruari 1910), jönköpings (18 november 1910) och Uppsala län (9 februari 1912). 
Ytterligare inskränkningar görs för delar av län eller hela län så sent som in på 
1920-talet; Gotlands (1 november 1907) följt av Älvsborgs och Stockholms län, 
båda 15 januari 1926 (Sjöfors 1934 s. 191–193). 

Märk väl att kungörelsen 1876 tillåter en delägare i den ohägnade skogsmar-
ken att beta sina getter och får utan inskränkningar, förutsatt att detta sker 
enbart inom den egna skifteslotten av den gemensamma betesmarken. ett 
sådant bete kräver vallning. 

År 1902 fanns det i runda tal 69 000 getter på den svenska landsbygden att 
jämföras med 1 195 000 får och 2 576 000 nötkreatur (kor, kvigor, oxar och 
tjurar) enligt atlasen Sveriges jordbruk vid 1900-talets början. I nedanstående 
citat kommenterar författarna gethållningen:

… getternas antal har ännu mera än fårens gått tillbaka äfven i de föga uppod-
lade delarna af vårt land, till följd av sitt rykte som ungskogsförödare. I den mån, 
skogen har fått värde, har obenägenheten mot getternas betande på skogen blifvit 
allmännare, och i flertalet af rikets län är förbud utfärdat mot getters betande på 
ohägnad mark. Då det är stor svårighet att hålla getter betande inom hägnad, ha 
de därför så godt som alldeles försvunnit i hela Svea- och Götaland med undan-
tag hufvudsakligen för Kronobergs län med angränsande delar af Blekinge, Skåne, 
Halland och Älfsborgs län. (Flach, juhlin-Dannfelt & Sundbärg 1909 s. 198).

Av landets 69 000 getter återfanns inte mindre än 59 000 i södra Norrland. 
jämtlands län hade 26 000, Västernorrlands och Kopparbergs län 12 400 var-
dera samt Gävleborgs län 8 000. Med tanke på den geografiska belägenhe-
ten är en inte allt för vågad gissning att de vallades på fäbodar om somrarna. 
Skogsåterväxten i Kronobergs län hotades i jämförelse av 468 getter. 

Kornas primat och skogsbetets avtagande 
Svenskt jordbruk påverkades inte bara av laga skiftet. Mera avancerade växt-
följder infördes som ersatte tidigare äldre odlingssystem med en-, två- eller tre-
säde. De nya växtföljderna innebar att hö (vall) började odlas på åkermark vil-
ket gav mycket rikare höskördar än de ogödslade ängarna hade gjort. ett sådant 
växtföljdsjordbruk var infört på alla gårdar ca 1880 (Morell 2001 s. 198–202). 

Ungefär samtidigt började svenskt jordbruk få konkurrens av billig spann-
mål från framför allt Förenta staterna och ryssland, transporterat med ångfar-
tyg och järnväg till europa. Detta medförde att svenskt jordbruk ställde om 
mot en mer utpräglad animalieproduktion. Smör blev den viktigaste export-
produkten vid sidan av fläsk samtidigt som en allt starkare inhemsk marknad 
skapades för bl.a. konsumtionsmjölk, smör och fläsk eftersom allt fler männi-
skor flyttade till städerna och inte längre producerade sin egen mat (Morell 
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2001 s. 96–108). År 1900 bodde 20 procent av alla svenskar i städer och tätor-
ter. Vid 1950-talets mitt var procentandelen uppe i 50. 

Ovan skisserade utveckling innebar att mjölk blev den absolut viktigaste 
produkten för svenskt lantbruk, med början från 1800-talets två sista decen-
nier fram till åtminstone 1900-talets mitt (Morell 2011 s. 86). Det betydde 
också att kon blev det husdjur som kom att stå i förgrunden framför andra 
och ägnades allt intresse av jordbruksvetenskapen, både genom vetenskaplig 
utfodring men också genom avel, för att höja mjölkproduktionen. 

Utgångsläget var ganska bra tack vare att vall regelmässigt ingick i växtfölj-
derna. Den ökande mängden hö gav möjlighet till en bättre vinterfodring och 
dessutom ett högkvalitativt bete så fort vallen hade skördats. Däremot fanns 
fortfarande en flaskhals i sommarbetet där åtminstone första delen av betes-
perioden innebar att de flesta tamdjuren fick gå på någon form av skogsbete 
(Cserhalmi & Israelsson 2004). Därefter flyttades i första hand korna in på 
efterbete av inägorna (Kardell, Ö. 2006).

Skogsbetet var fortfarande en nagel i ögat för de skogsutbildade. 1902 forme-
rade sig skogsbolagen, deras anställda jägmästare och företrädare för skogsve-
tenskapen i en egen intresseorganisation, Svenska Skogsvårdsföreningen, SSF, 
under Hans Majestät Konungens beskydd. Svenskt skogsbruk skulle främjas 
på alla sätt. Tack vare konungens beskydd gick föreningens verksamhet att klä 
i en ideologisk vokabulär av patriotisk dygd på motsvarande vis som jordbru-
ket hade hanterats i bättre kretsar sedan 1700-talet. Förutom lobbying ägnade 
sig SSF åt en ganska omfattande produktion av upplysningsskrifter som bland 
annat propagerade mot skogsbete (som t.ex. Björkbom 1907).

1916 bildades Svenska betes- och vallföreningen med det explicita syftet att 
minska andelen skogsmark som togs i anspråk för bete. Från 1919 hade före-
ningen statsbidrag. SSF lät en delegat från Svenska betes- och vallföreningen 
hålla huvudföredraget på sitt årsmöte 1922 i ett läge där SSF hade fått igenom 
sitt vid bildandet formulerade huvudprogram; ny skogslagstiftning, igångsät-
tandet av en rikstäckande skogstaxering samt en utbyggnad av massaindustrin 
i de norrländska sågverksdistrikten. Nu kunde SSF ägna sin energi åt andra 
bjudande uppgifter – som skogsbetets avskaffande. Hur detta skulle möjlig-
göras rent praktiskt var vad delegaten från Svenska betes- och vallföreningen 
skulle upplysa årsmötet om. Svaret var: inhägnade permanenta beten på åker-
mark insådda med vall (Kardell 2016).

De bägge föreningarnas åsiktsgemenskap ledde sannolikt fram till att sta-
ten från 1927 började betala ut bidrag i vissa regioner av landet för att hjälpa 
mindre markägare att åstadkomma ett förbättrat bete. Samtidigt igångsattes 
ett arbete med att revidera 1857 års hägnadsförordning. Detta applåderades 
ivrigt av SSF som bland annat såg den ovan omtalade ohägnade skogsmarken 
som ett svårt hinder för att åstadkomma en god skogsvård hos enskilda mark-
ägare. Det nya lagförslaget fick omarbetas ganska kraftigt efter massiv kritik 
från remissinstanser som representerade jord- och skogsbruk. Den nya lagen 
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om ägofred röstades igenom i riksdagen 1933 och började gälla 1934. lagen 
möjliggjorde bland annat att, via en förrättning som kallades betesreglering, 
ersätta gemensamhetsbetet på ohägnad skogsmark med en särskilt avgränsad 
betesyta på skogen vilken skulle inhägnas, röjas och besås med gräsfrö där 
fortsatt gemensamt bete skulle kunna ske. Det viktiga var att stora delar av 
skifteslagets skogsmark i fortsättningen därmed skulle kunna skötas enbart 
som skog och inte som en areal med flera olika syften (Kardell 2016). 

För att återgå till korna visar statistiken att landets jordbrukare stadigva-
rande, från 1913 och fram till 1950, höll sig med knappt 2 miljoner kor över 
tid. Över tid ökade också anslutningen till mejerier, från 100 000 mejerileve-
rantörer 1913 till den absoluta toppen 1946 på 271 000 (Martiin 2011). Djur-
ägarna fick betalt efter mjölkens protein- och fetthalt och därmed blev det 
allt viktigare att korna fick högvärdigt foder året om, även på betet. Meje-
rianslutningen fick troligen en del oväntade konsekvenser förutom att den 
påverkade kornas mathållning. Det blev viktigt att kunna leverera mjölk till 
mejeriet. Från 1920-talet och framåt hämtades i allt större utsträckning mjölk-
krukorna med lastbil vilket förutsatte att mjölkdjuren fanns i närhet till en 
bilväg (Morell 2001 s. 95 f. jämför Kardell, l. 2004, s. 26 f., 65 angående last-
bilens genomslag). Den ökande kommersialiseringen av mjölkproduktionen, 
med mejerianslutning och så småningom medföljande kommunikationskrav, 
bidrog sannolikt till fäbodväsendets accelererande tillbakagång och därmed 
ytterligare en minskning av gethållningen fram till 1950-talet (se vidare lars-
son 2011). Denna hypotes är ej undersökt, men ett par tre svar på UlMAs 
frågelista T 12 Fäbodväsen, från Värmland, antyder att bara de fäbodar som är 
förbundna med bilväg är igång vid tidpunkten för svarens inlämnande. 

en annan avslutande reflektion som kan göras på grundval av utvecklingen 
under första halvan av 1900-talet är att det egentligen var omställningen till 
animalieproduktion som avskaffade skogsbetet. Omställningen möjliggjordes 
av lantbruksvetenskapens landvinningar med draghjälp från marknadskraf-
terna och i den processen hade sannolikt vare sig SSFs propagandaskrifter 
eller ägofredslagen 1934 något nämnvärt genomslag (Kardell 2016). I början av 
1950-talet var en högproducerande ko ungefär dubbelt så stor som sin syster 
50 år tidigare. rent fysiologiskt och med bibehållen mjölkproduktion hann 
hon helt enkelt inte få i sig tillräckligt med energi under betesgång på ett, 
jämfört med en insådd vall, magert och glest skogsbete (larsson et al. 1951 
s. 195). Skogssektorn och dess rädsla för betesdjur på skogen vaggades till ro 
men väcktes brutalt av den så kallade älgexplosionen i början på 1980-talet 
(von essen 2011 s. 190).
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Slutsatser
Statens repressiva syn på gethållningen under andra halvan av 1600-talet och 
hela 1700-talet hade sannolikt störst effekt i landets södra tredjedel; särskilt 
Bergslagen och därutöver Svea- och Götaland. Norrland berördes i väsentligt 
lägre grad, både med tanke på hur stora utmarkerna var, samtidigt som ingen 
skogspolis fanns organiserad norr om Dalälven förrän efter 1860.

Under 1800-talet försvårades gemensamt bete av såväl getter som andra 
tamdjur av effekterna av laga skifte (häradsallmänningarnas utskiftande icke 
att förglömma), 1857 års hägnadsförordning samt den omställning av jordbru-
ket som blir skönjbar efter 1880. Statens omsorg om skogen fick ett bredare 
fokus under 1800-talets andra hälft vilket medförde att allt skogsbete av tam-
djur började ses som ett hot mot skogens återväxt. Detta upplevda hot ligger 
bakom kungörelsen 1876 vilken i första hand begränsar bete för getter och i 
mindre utsträckning får på s.k. ohägnad skogsmark i länsvisa stadgor. De här 
anförda förklaringarna framstår som sannolika och samverkande orsaker till 
att getstammen stadigt minskar i landet fr.o.m. 1820, då en första överblick blir 
statistiskt möjlig.

Vid 1900-talets början återfinns majoriteten av landets getter i södra Norr-
land i de traditionella fäbodområdena samtidigt som lantbruksvetenskapen 
och mejerinäringen är helt fokuserade på kor, komjölk och smörexport under 
1900-talets första hälft. I akt att lösa sommarbetet för de alltmer högprodu-
cerande korna förespråkas permanenta beten på åkermark insådd med vall. 
Fr.o.m. 1920-talet blir det viktigt för den enskilde mjölkleverantören att ha 
tillgång till bilväg. Detta förhållande påskyndar antagligen avvecklingen av 
landets kvarvarande fäbodar och bidrar därmed ytterligare till getstammens 
minskning eftersom getter fysiologiskt inte är anpassade till att enbart beta 
gräs på en f.d. åker.
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