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I begynnelsen var fåglarna…

1990-talet:
Strandängar och beteshagar växte 
igen – flyttfåglarna förlorade rast- och 
häckningsplatser

WWF i Sverige formulerade en 
nationell naturvårdsstrategi för 
kulturlandskapet med fokus på 
praktiska insatser 

HELCOM satte fokus på jordbrukets 
roll i länderna runt Östersjön

WWF insåg att betesdjur - och 
därmed lantbrukare – krävdes för att 
skapa en långsiktig lösning



Problem då – och nu…

•Nedläggning av jordbruk med 
betesdrift i mellanbygderna

•Hög medelålder bland brukarna

•Orationella byggnader och 
anläggningar

•Dålig lönsamhet i betesdriften

•Ökad fragmentering i landskapet



Projektbygge i flera steg

•Landskapsperspektiv – inte ekologiska 
hot spots
•Multiaktörsmetodik samlade intressenter 
med ett gemensamt mål
•Lönsamhet för brukaren ger uthållighet
•Sitt ner och lyssna!
•Nätverk och samarbete 
•WWF agerade katalysator – viktig roll



Verktygslåda varierade

•Stängselbidrag
•Gemensamma ansökningar om 
restaureringsstöd
•Bidrag till byggnader och djur
•Mark- och djurförmedling
•Rådgivning
•Ökad tillgänglighet för allmänheten
•Samarbete om utrustning
•Naturbeteskött på marknaden
•Lobbying kring miljöstöd



Visst går det…
•30 000 hektar naturbetesmark har 
restaurerats eller fått förstärkt hävd - 95 % 
av dem betas fortfarande
•500 lantbrukare har fått ekonomiskt stöd 
på olika sätt och 700 har nåtts av 
rådgivning
•20 lantbrukare är nu  heltidsföretagare
•27 satsade WWF miljoner har växlats upp 
till 150 miljoner
•Naturbeteskött är det mest miljö/klimat 
vänliga svenska köttet med en etablerad 
tredjepartscertifiering
•Mnemosynefjärilen ökade från 70 till 600 
individer i Roslagen 



Naturbeteskött – en marknadsbaserad naturvårdsmekanism

•När konsumenten väljer att köpa – och betala 
mer för - kött som framställs genom hävd av 
värdefulla naturbetesmarker, skapas ett 
marknadsincitament för just den typ av 
naturvård som bedrivs med hjälp av betesdjur.
•Naturbetesmark blir en efterfrågad 
begränsande faktor för hur mycket 
Naturbeteskött du som lantbrukare kan 
producera. 
•Sveriges naturbetesmarker räcker till 10-20 kilo 
naturbeteskött per svensk och år.

Marmorering, smak och biologisk mångfald



En del av verktygslådan…

•ICA samarbete 1998-2013
•Utbilda uppfödare om kvalitetskött
•Informera och entusiasmera kockar 
och matjournalister om 
naturbetesköttets mervärden
•Kvalitetssäkra uppfödningen via 
certifiering
•Knyta ihop livsmedelskedjan
•Naturbeteskött i offentlig 
upphandling



Vår förväntning på dagens workshop…

En konkret handlingsplan för Naturbetesmarkernas fortsatta hävd med:

•Mål
•Arbetssätt
•Ansvarsfördelning
•Uppföljning 

Vi klarar detta – om alla hjälps åt!


