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Östermalms stadsdelsnämnd

Bidrag till Kungens får
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om ett bidrag om 10.000 kronor till fårbete på
Södra Djurgården

Carina Lundberg Uudelepp
stadsdelsdirektör

Anders Lindgren
chef för Kultur och Miljö

Sammanfattning
Under cirka en månad varje sommar betas Södra Djurgården mellan
Manillaskolan och Djurgårdsbrunnskanalen med får. Fåren gör en stor
nytta genom att på ett naturligt sätt hålla kulturlandskapet öppet och bidrar
till att vidmakthålla och öka den biologiska mångfalden. De ger
stadsinvånarna möjlighet att se djur i en naturlig miljö.
Stadsdelsförvaltningen ser fårbetet som en del i en kulturverksamhet,
särskilt riktrad till grupperna barn och ungdom samt personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg. Alla har nytta av att ha ett attraktivt
utflyktsmål.
Herdarna och vallhundarna vidmakthåller en djurhållningstradition och
bidrar med tillsyn och trygghet till området.
När kaknäsområdet färdigställs ser förvaltningen en möjlighet till utvidgat
bete som en del i skötseln av det området.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom programområdet Kultur och Miljö.
Bakgrund
Verksamheten med Kungens Får och herdar på Djurgården startade 1992.
Under 4-5 veckor varje sommar med början efter midsommar befinner sig
djuren mellan Rosendal och Djurgårdsbrunn. Fåren gör stor nytta genom
att beta de välbesökta ängarna. För att täcka sina kostnader för 2006 söker
Verksamheten för Kungens Får bidrag från stadsdelsnämnden.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser att fåren gör en stor nytta genom att på ett naturligt
sätt hålla kulturlandskapet öppet och bidrar till att vidmakthålla och öka
den biologiska mångfalden. De ger staden innevånare möjlighet att se djur
i en naturlig miljö. Stadsdelsförvaltningen ser fårbetet som en del i en
kulturverksamhet, särskilt riktrad till grupperna barn och ungdom samt
personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Alla har nytta av att
ha ett attraktivt utflyktsmål.
Herdarna och vallhundarna vidmakthåller också en djurhållningstradition
och bidrar med tillsyn och trygghet till området.
När kaknäsområdet färdigställs ser förvaltningen en möjlighet till utvidgat
bete som en del i skötseln av det området.
Stadsdelsnämnden tillstyrkte ett bidrag på 10 000 kronor till
betesverksamheten 2004.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att Kungens Får ges ett bidrag på 10 000
kronor för sin verksamhet 2006.
Bilaga
Bidragsansökan

