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Rätt förhållningssätt på Österrikes fäbodvallar och 
betesmarker.
 
Österrikes Almen, fäbodvallar, är populära semes-
termål. De gröna ängarna bjuder på härlig vandring 
och underbara vyer. Dessa fäbodängar är också 
viktiga för lantbrukarnas djurhållning. Det är tack 
vare  djurägarna som kulturlandskapet med betes-
djur på  fäbodvallar upprätthålls - en tradition sedan 
 hundratals år. För att säkerställa denna tradition 
behövs respekt mellan fritidsturism och lantbruk på 
Österrikes Almen. 

Den viktigaste regeln: En betesmark är inte ett 
 barnens zoo!
 
När vandrare möter kor är det klokt att vara försiktig. 
För att undvika farliga situationer gäller följande:

•  Om det inte är nödvändigt, undvik att komma för 
nära betande djur. Särskilt ska du undvika att mata 
eller klappa kalvar!

•  Om korna är oroliga eller om de redan stirrar stint 
på dig så håll dig på avstånd. Det är bättre att ta en 
omväg!

•  Håll din hund kopplad och hindra den från att komma 
nära djuren. Hundar uppfattas av betesdjuren som 
 potentiella fiender och som hot mot kalvar. Kor 
skyddar sina kalvar och kan attackera hundar. Koppla 
genast av din hund om en ko angriper!

•  Om du ändå hamnar i en farlig situation: Håll dig lugn 
och spring inte bort. Gå sakta och jämnt bort från 
 farozonen, utan att vända ryggen mot djuren.

Upptäck hotfullt beteende hos kor
 
Om de känner sig hotade stannar de flesta kor och 
tittar mot angreppsmålet. De höjer och sänker huvudet, 
böjer knäna något och fnyser. Djuren går vanligtvis 
några långsamma steg i riktning mot målet innan de 
springande går till anfall.



1

Undvik kontakt med boskap,  
mata inte djuren och håll ett  
säkert avstånd!

Förhåll dig lugn  
och skräm inte djuren!

2

Moderkor skyddar sina kalvar.  
Undvik kontakt mellan moderkor  
och hundar!

3

4

Följ vandringsleden över  
fäbodvallen!

5

När betande boskap blockerar stigen, 
runda dem på stort avstånd!

6

7

Om boskap närmar sig: Håll dig  
lugn, vänd dem inte ryggen och gå  
bort från dem!

Redan vid första tecknet på att  
djuren blir oroliga ska du hastigt 
lämna fäbodängen!

8

Respektera staket! Finns det en grind 
så använd den. Stäng den ordentligt 
och gå raskt vidare!

9

10 Bemöt djuren, naturen  
och människorna som  
arbetar i den med  
respekt!

Österrikes lantbrukare ger ett viktigt bidrag till att  
bevara det alpina beteslandskapet med dess unika Almen, 
fäbodvallar. Vi ber dig som besökare att respektfullt  
anpassa dig till detta vackra landskap. Genom att följa  
dessa 10 regler uppträder du riktigt på betesmarker.

10 förhållningsregler  
i mötet med 
 betesdjur

Ha alltid din hund kopplad med kort 
lina. Om ett betesdjur väntas anfalla: 
Koppla genast loss hunden!


