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Inledning

Den 29 november 2016 välkomnade vi till ett fullsatt seminarium under rubriken Utan pengar, inga hagar
och ängar. Det var glädjande att se att så många bryr sig om och värdesätter våra svenska hagar och ängar,
och liksom jag känner stark oro över hoten som vilar över dem. Hoten är många och av olika slag och det
är viktigt att vi klargör vilka de är och vilka värden som hotas.
Vi tog tillfället i akt att denna dag diskutera värden, problem och hot från utgångspunkten att levande
ängar och hagar är en nyckel till en hållbar framtid.
Seminariet hade sin upprinnelse på midsommarafton 2016, då en artikel av Stefan Edman om svenska

ängar och hagar publicerades i Dagens Nyheter. Stefan Edman beskrev ängarnas och hagarnas historia och
deras värde som levande kulturskatter, men han hävdade också att vi där kan hitta nyckeln till en hållbar
framtid. Han skrev om marker som är de rikaste i svensk natur: ”Sveriges sista slåtterängar och naturbeteshagar; glittrande kulturskatter, bortglömda i kulturdebatten, sorgligt utlämnade åt jordbrukspolitik och
marknadskrafter”. Han skrev om mjölkbönderna som försvinner i skrämmande snabb takt. På 20 år har
mjölklantbruken minskat från 30 000 till 4 000. Många marker är i akut fara. Stefan Edmans artikel engagerade många och en intensiv mejlväxling utbröt, med synpunkter och argument som var så viktiga att
många fler än de redan insatta borde ta del av dem. Det i sin tur ledde fram till detta seminarium, där våra
kunnigaste experter och mest engagerade föredragshållare delade med sig av sin kunskap, personer som alla
har arbetat länge och på olika sätt med frågor om vårt odlingslandskaps hagar och ängar.
Svenska ängar och betesmarker har stora värden och är levande natur- och kulturskatter. Ängarna har

beskrivits som en inkarnation av naturskönhet, och har sedan flera hundra år varit inspiration för folkvisor, lyrik, litteratur och konst. De är vårt kulturlandskaps marker och de bör få fortsätta vara en källa till
nationell stolthet och trygg identitet. Det är marker där människan inte har utarmat naturen genom sin
verksamhet, utan snarare har skapat bättre förutsättningar för den.
Att beskriva ängar och betesmarkers värde kräver stort utrymme. Men det kan kort sammanfattas sålunda:
• Ängarna och betesmarkerna var basen och förutsättningen för jordbrukets produktion under flera tusen
år, i förhistorisk och historisk tid, långt in i vår tid. Så sent som på 1960-talet hörde betesmarker till de
allra flesta gårdar i Sverige.
• De har mycket höga biologiska naturvärden, väl jämförbara i biologisk mångfald med tropiska skogar.
Många hotade arter av såväl växter som djur står att finna på dem.
• De har höga kulturvärden. De ger oss förståelse för vår historia. Ett brukat kulturlandskap är ett levande
dokument av tidigare markanvändning, där mycket av dagens fornlämningar ligger i skogsmark.
• De är således viktiga för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och agrarhistoria.
Sverige har varit ett föregångsland när det gäller kunskap om kulturlandskapet och hävdens betydelse och

kontinuitet, och redan på 1940-talet kände man till sambanden. Men kunskapen föll i glömska. Naturvården
koncentrerade sig länge på skydd av natur, orörd av människan. I mitten på 1980 skedde ett paradigmskifte
inom naturvården. Då betonade man människans positiva inverkan och lyfte fram värden i ängar och hagar. Naturvårdsverket utvecklade och samlade ny och gammal kunskap om ängar och hagar. Myndigheten
initierade Ängs- och hagmarksinventeringen och ledde under 10 år, tillsammans med länsstyrelserna, en
nationellt heltäckande inventering och värdering av ängs- och hagmarker. Den gav oss en systematisk kunskap om kulturlandskapets biotoper, över hela landet, som än idag saknar motstycke i de flesta andra länder.
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Idag håller kunskapen om ängs- och betesmarkerna, ”mulens landskap”, åter på att falla i glömska. I klimat-

diskussionerna finns okritiskt motstånd mot betesdjur. Den negativa synen måste balanseras genom att också
ta upp betesdjurens positiva effekter. Betesdjuren kan äta gräs, vilket människor inte kan. Förutsättningarna
för gräsväxt är mycket goda i Sverige. Gräs växer bra på moränjordar, som dominerar marken i Sverige och
som finns på betydligt större arealer än de 5–6 procenten jordbruksmark som vi kan odla säd på. Många
känner till detta men okunnigheten är ändå stor, hos den alltmer urbana allmänheten såväl som hos urbana
politiker. I klimatdiskussionerna bortser man också ofta från att gräsmarkerna antagligen är en viktig kolsänka. Vi som har kunskapen måste kommunicera denna kunskap, över generationsgränser, till allmänheten,
till politiker och till okunniga journalister.
Vi inledde seminariet med att kort belysa ängarnas och hagarnas olika värden, deras långa historia och

kulturlandskapets betydelse för naturvård och kulturminnesvård.
Därefter tog vi upp hoten och hindren och de problem som man möter idag. Det finns snart inga djur
på betesmarkerna. Allt fler bönder slutar. Lantbrukets lönsamhet är satt under debatt. Några av de frågor
vi diskuterade var:
• Finns det en ekonomiskt hållbar hävd av svenska betesmarker?
• Hur påverkar jordbrukspolitiken miljöersättningar och hur påverkar ersättningarna natur- och kulturvärden?
• Hur är människors relation till landsbygdens landskap, äng och hage?
Vi avslutade med tankar och idéer om hur vi tror att jordbrukspolitik, ekonomiskt stöd, landskapsförvaltning och skötselföreskrifter behöver förbättras och utformas, så att ängar och hagmarker kan bevaras för
en hållbar framtid. Vi står inför stora utmaningar om vi inte ska förlora de sista ängarna och hagarna. Det
behövs modeller med helhetstänkande, metoder för varierad skötsel och strategier för kunskapsspridning.
Våra ängar och hagar är levande kulturarv som måste användas för att bevaras och utvecklas. Vi ville med
seminariedeltagarnas hjälp diskutera hur vi ska kunna hitta nyckeln till en hållbar framtid.
Med glädje kunde vi konstatera att det finns en mängd bra litteratur att ta del av för bevarande och vård
av kulturlandskap. Underlaget för utbildning, information och exkursioner är sällsynt bra. Vi har sammanställt en lista med några viktiga publikationer. Den finns som bilaga sist i denna skrift.
Seminariet hade ett fullmatat program. Det blev därför inte tid till diskussioner i plenum, som kunde ta
till vara den stora samlade kunskapen som fanns i salen. Seminariet följdes därför den 21 februari 2017 upp
med en workshop som gav mycket tid för diskussioner. Under workshopen diskuterade vi först och främst
vad som behöver förbättras, förändras eller läggas till om ängs- och hagmarkerna ska kunna bevaras. En
sammanställning av inledningsföredragen och de viktigaste synpunkterna från workshopen finns mot slutet
av denna skrift.

Margareta Ihse
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DEL 1 SEMINARIUM
UTAN PENGAR – INGA HAGAR OCH ÄNGAR

Rumäniens traditionella kuIturlandskap. I Karpaterna finns områden med stora sammanhängande arealer hävdad slåttermark.
Foto: Roger Svensson.
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Slåtter- och betesmarker – vackra och värdefulla
att värna och vårda
Roger Svensson

Vill man idag uppleva större landskapsavsnitt med
stora arealer med traditionellt hävdade slåtter- och
betesmarker, kan man bege sig till Rumänien. Uppe
i Karpaterna finns det fortfarande områden med
stora sammanhängande arealer hävdad slåttermark.
Det är numera ovanligt i Västeuropa. Om det över
huvud taget finns några slåttermarker, är det ofta i
form av små isolerade ytor. I Rumäniens slåttermarker kan man få uppleva en imponerande blomprakt
och artrikedom. Men våra svenska slåtter- och betesmarker går heller inte av för hackor!

En betesmark på gränsen mellan Småland och
Östergötland uppvisar en härlig blomrikedom, med
arter som slåttergubbe och brudsporre före betespåsläppet.
Sinnebilden för svensk betesmark är nog björkhagen, mer eller mindre stenbunden. Ett blommande körsbärsträd i bakgrunden är en bonus. Eller
är sinnebilden kanske en mer gårdsnära betesmark
med de för Sverige så typiska falurödfärgade husen
i fonden? Men moderna silotorn ingår troligen inte
i sinnebilden?

Björkhagen, sinnebilden för svensk hagmark. Foto: Roger Svensson.
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Fuktiga strandängar restaureras för att gynna fågellivet. Varierat busk- och trädskikt i hagmarken värnar mångfalden. Foton: Roger Svensson.

Stora arealer fuktiga marker har restaurerats under senare tid, inte minst för att gynna fågellivet.
Dessa fuktiga marker kan delvis skötas med stora
och effektiva maskiner, till skillnad mot småskaliga
och stenbundna marker. De blir dock aldrig så arttäta och blomrika som de torrare markerna. På kalkrika betesmarker, som på Öland, kan artrikedomen
bli stor med många speciella arter, som den lilla och
söta krutbrännaren. På riktigt torra alvarmarker kan
bergskrabba bli talrik. I Skandinavien förekommer
den endast på Öland och Gotland och vill man se
mer av den får man åka ända ned till södra Frankrike
och Spanien.
Lövängen är en speciell slåttermark. En sådan
finns på Häverö Prästäng i Roslagen. Den har ett
trädskikt, här mest med ek, och ett buskskikt där

hassel ofta är dominerande. I dessa kalkrika marker
är majviva ett typiskt inslag, liksom många orkidéer, som Adam och Eva. Förekommer det stora och
gamla träd i slåtter- och betesmarkerna måste speciell hänsyn tas till dessa. Eken har tusentals arter
mer eller mindre knutna till sig.
Ett stort och svårlöst dilemma är att det är brist
på betesdjur och att de betesdjur som finns inte betar
på markerna med de största värdena. Mjölkkorna
betar på välgödslade åkermarksbeten, för att kunna
producera maximalt. En del mjölkkor har ersatts
med köttdjur, som kan fungera bra som betesdjur,
även på magrare och därmed ofta biologiskt mer
värdefulla marker. Men frågan är: Hur behåller vi
bönder och kreatur, särskilt i skogs- och mellanbygder, där nedläggningen går snabbt?

På Ölands torra kalkrika betesmarker hittar vi krutbrännaren och även bergskrabba, talrik på riktigt torra alvarmarker. Foton: Roger Svensson.
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Majviva, typiskt inslag i fuktiga kalkrika marker, och fyrkantig Johannesört, en vanlig växt i naturbetesmarker. Foton: Roger Svensson.

Våra svenska naturbetesmarker hyser ett stort
antal ännu vanliga växter, som fyrkantig johannesört. Men även lite mer ovanliga arter förekommer,
som svinrot. Ännu mer ovanlig är spindelörten, som
är en hävdberoende art med begränsad utbredning,
främst i östra Småland och södra Östergötland. Helt
beroende av spindelörten är spindelörtskinnbaggen.
Nymfen, den ej fullbildade insekten har en typisk
röd bakkropp. Båda arterna, såväl spindelörten som
den skalbagge som lever enbart av den, är rödlistade
som nära hotad.
Det har varit mycket diskussion om hur mycket
träd och buskar det ska få finnas i naturbetesmarkerna. För mångfalden är det värdefullt med ett varierat

träd- och buskskikt. Finns det gamla ädellövträd i
markerna är det förstås viktigt att bevara dessa. Men
det är också viktigt att se till att det finns återväxt
med unga träd, så att den långsiktiga förekomsten
säkras.
Våra slåtter- och betesmarker har minskat på ett
oroande sätt, så att vi idag även arbetar med att bibehålla alternativa gräsmarker i småbiotoper som vägkanter, banvallar och kraftledningsgator. Vägkanter
i kalkrika områden kan uppvisa en stor artrikedom
och innehålla sällsynta växter, som ängsgentiana.
Om alla goda krafter hjälps åt och om inte EU
sätter alltför många käppar i hjulet så kan vi förhoppningsvis bevara liens och mulens landskap.

Arbete är igång för att bevara alternativa gräsmarker i småbiotoper som vägkanter – där finns stor artrikedom. Foto: Roger Svensson.
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Ängen i tid och rum
Margareta Ihse och Ann Norderhaug

Forntidens mäktigaste odlargärning var inte anläggandet av de första åkrarna, utan denna
omdaning av naturmarken för boskapsskötselns skull, gestaltandet av det lövrika, vänliga
bondelandskapet, som för oss alla genom tusen år varit inbegripet i den svenska i naturen.
(Carl Fries, 1965)

Boskapsskötseln var den dominerade jordbruksdriften i Norden i äldre tider. Det resulterade i ett landskap som formades av åkerbruk, mul- och ollonbete,
fodertäkt av hö och löv, klenvirkesproduktion, timmerproduktion och jaktmöjligheter (Emanuelsson,
2009). Betes- och slåttermarker av olika slag täckte
periodvis mycket stora arealer. Sjörs (1954) skriver:
”Undersökningar mer eller mindre i Sjöbecks anda
/.../ visar nu, hur i Sydsverige och Nordsveriges nedre
delar /.../ t.o.m. barrskogen till stor del växer på gammal
kulturmark – särskilt svedjeland och betesmarker men
/.../ även permanenta slåtterängar. Den gamla bondekulturen har på ett extensivt men effektivt sätt genomträngt det som vi av romantiserade skildringar lockats
tro ha varit obrutna vildmarker.”

Ängens och hagens definition
och vegetation
Äng och hage kan definieras på olika sätt. I denna
artikel använder vi ”äng” och ”hage” i enlighet med
Gustawssons (1976) definition: ”Ängen var främst
slåttermark och hagen betesmark. Marken i bäggedera
var i sitt naturliga tillstånd. Den fick den skötsel som
krävdes för att växtligheten skulle vara gräs och örter,
lämpliga till foder eller bete. De växter som inte fyllde
dessa krav, förhindrades att växa där eller begränsades
i sin utbredning genom särskilda åtgärder. Växtmattan
(grönsvål eller grönsvärd) skulle ha en nyttig sammansättning”. Gräsmark är en gemensam benämning på
grästäckt mark, det vill säga på ängar, hagar och
naturlig äng.
Äng var från början ett agrikulturellt begrepp för
slåttermark. För cirka hundra år sedan började man
använda ”äng” också som ett botaniskt begrepp, för
vegetation som karakteriseras av gräs och blommor
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(Norderhaug, 1988; Ihse, 1997). Ängen gav vinterfoder tilll djuren, hagen och betesmarkerna och
skogen/utmarken gav sommarfoder. I äldre tider
betade husdjuren först och främst i utmarken men
vissa djurgrupper, som kalvar och oxar, hölls ofta inhägnade i ”hagar” i anslutning till inägorna (Szabó,
1970; Hæggström 1987; Emanuelsson, 2009). I dag
används begreppet ”hage” mera generellt om naturbetesmark.
Vegetationen i äng och hage består av naturligt
förkommande arter, som har anpassat sig till slåtter
och bete. Ängen kan vara sidvallsäng eller hårdvallsäng. Sidvallsängen är fuktig, som strandäng eller siläng, eller våt som myrslåtterängar och dammängar.
Hårdvallsängen är torr eller frisk fastmarksäng.
Ängen kan vara helt öppen eller ha inslag av buskar
eller träd, som lövängen. I lövängen hamlades ofta
träden, det vill säga beskars genom att man tog löv
till foder, och för att man skulle få en balans mellan
trädskikt och grässkikt. Vanliga buskar i hagen är
ofta taggiga, som en, slån och nypon. Vanliga träd
är björk, rönn, al, men också ek och andra ädellövträd. En beskrivning av olika markslagstyper finns i
Naturvårdsverkets Handbok för inventering av ängsoch hagmarker (Naturvårdsverket, 1987).
Naturliga ängar är sällsynta i Sverige. De kan
finnas där fluktuerande vattenstånd, ras eller klimatförhållandena förhindrar skog att etablera sig.
Sådana gräsmarker är emellertid ofta också kulturpåverkade, med gradvisa övergångar mellan
naturliga gräsmarker och slåtter- och betesmarker.
Alvarmarker, som har för tunt jordtäcke för att skog
ska kunna etablera sig, har i stor utsträckning använts till bete. Också de tenderar att växa igen med
buskvegetation, främst enbuskar, när betet upphör. Strandängar som har varit utnyttjade både till
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bete och slåtter växer inte igen med skog direkt när
hävden upphör. Men ängens rika lågörtsvegetation
försvinner och ersätts av en artfattigare högörtsvegetation, sedan enbart vass och slutligen kanske
av alskog.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
I det förindustriella jordbruket spelade ängar och
hagar en mycket viktig roll. Innan man hade konstgödsel var foder till husdjuren förutsättningen för
att man skulle få nödvändig gödsel till åkern; därav
talesättet ”äng är åkers moder”.
Åkerodlingen begränsades av gödseltillgången
och vinterfodret var i sin tur en kritisk begränsning
för djurantalet. Eftersom gödsel var en så knapp resurs fick ängar och hagar i stort sett klara sig utan
extra gödning.
Produktionen i sådana gräsmarker är ganska låg.
De har en balans mellan produktion och naturlig
tillförsel av näring som kommer genom vittring
av mineraljorden, från regn och översilning av rinnande vatten eller periodvis översvämning med lösta
näringsämnen, och genom bakteriers bindning av
kväve från luften. Om marken inte är alltför mager
är produktionen emellertid långsiktigt uthållig.

Många av ängarna slogs år efter år i mycket lång
tid. Förutom hö kunde både ängar och hagar ofta
ge lövfoder, ved, trävirke med mera. Allt detta var
”gratis” resurser som var mycket värdefulla.
Också i dag ger naturbetesmarkerna gratis foder,
ett foder som kan ge mjölk och kött av speciellt god
kvalitet och som är bättre än produkter baserade på
artfattigt inmarksbete och kraftfoder (Collomb et
al., 2002, Ådnøy et al., 2005, Sickel et al., 2014).
Detta beror bland annat på att betesdjur som går på
tillräckligt stora och varierade betesmarker kan finna just de växter som tillfredsställer deras växlande
krav på näring och ”självmedicinering” (Provenza et
al., 2015).
Ängar och hagar är mycket artrika habitat med
stor betydelse för gräs, örter, svampar, insekter och
fåglar. Blandbruket, som karakteriserade det förindustriella jordbruket och gav stor variation i markanvändning och landskap, skapade också en mångfald
av habitat med plats för många olika arter. Många
av dessa arter är i dag hotade och utgör ca 30 procent
av de rödlistade arterna i Sverige (Artdatabanken,
2015).
I Norge har man gjort en rödlista inte bara över
arter utan också över naturtyper. Den visar att
alla kulturmarkstyper är hotade eller nära hotade.

Naturbetesmarkerna ger gratis foder. Om de är stora och varierande kan betesdjuren finna just de växter de behöver. Foto: Roger Svensson.
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Eftersom 650–700 kärlväxter definieras som ängsväxter och ungefär hälften av dem har få eller inga
andra växtplatser än ängar och hagar, betyder det
att rödlistan över arter fort kan bli mycket längre.
Ängar och hagar ger med sin artrikedom många
viktiga ekosystemtjänster. Mångfalden av gener och
mångfalden av egenskaper hos deras växter har stor
ekonomisk betydelse, inte bara för att de kan användas till bete, utan också för att de är en genbank.
Växtgenetisk mångfald är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla nya växtsorter som
kan öka den globala matproduktionen. Det internationella fördraget för växtgenetiska resurser för
mat och jordbruk innehåller därför en lista över de
viktigaste arterna som ska skyddas för förädling,
matproduktion och utveckling. Flera av dem växer i
svenska ängar och hagar.
Ängar och hagar är viktiga habitat för pollinerande insekter, som humlor och vildbin. En stor del
av matproduktionen är beroende av pollinering. Det
är ett stort och växande problem i världen att viktiga
pollinatörer försvinner.
Ett annat exempel på ekosystemtjänster som
ängar och hagar bjuder på, är kolinlagring. Ny
forskning visar att ängar och hagar antagligen spelar
en mycket viktigare roll för klimatet och i arbetet för

att förhindra klimatförändringar, än man tidigare
har insett.
Ytterligare exempel på ekosystemtjänster, som är
knutna till ängar och hagar, är de kulturella ekosystemtjänsterna, som estetiska upplevelser, tilltalande
närmiljö och rekreationsmöjligheter som är av betydelse för människors hälsa.

Ängens och hagens långa historia
och förändringen
Ängar och hagar har djupa historiska rötter i vårt
land (Ihse, 2011). De har lång kontinuitet och har
funnits i många tusen år (figur 1). Kulturlandskapets
historia är mycket väldokumenterad genom flera stora tvärvetenskapliga forskningsprojekt, liksom från
forskning inom ekologi, agrarhistoria och geografi.
De grundläggande dragen i ängar och hagar kan
spåras mer än femtusen år tillbaka, till när den förste
bonden började påverka naturlandskapet. Genom
bränning, röjning, hamling, bete och efter hand
också slåtter, skapade bonden nya förutsättningar
för sina husdjur och därmed också för den naturliga
floran och faunan, som anpassade sig till ett liv i de
kulturpåverkade ekosystemen. Men bara de senaste
hundra åren, och än mer de senaste femtio åren, har

Tamrenbete
Modernt skogsbruk
Fäbod
Ljunghed
Lövfoder
Betesskog
Kulturbete
Betesmark
Löväng
Kulturäng
Slåtteräng
Fast åker
Temporär åker

År bakåt
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000 från vår tid
Figur 1. Alla de traditionella kulturmarkstyperna har en lång historia (Norderhaug, et al. 1999, modifierat för Sverige av Urban Emanuelsson).

Utan pengar – inga hagar och ängar Del 1: Seminarium

15

förutsättningarna radikalt förändrats, och vi håller
nu på att låta dessa marker försvinna helt.
Vi ska ta med er på en tidsresa som sträcker sig
genom nästan sextusen år, från stenåldern och fram
till nutid. Vi ger med hjälp av kartor och bilder exempel på landskapets och gräsmarkernas förändring, med nedslag i några olika tider och på några
olika ställen i Sverige.
En god översikt över förändringarna under
6000 år får man genom det tvärvetenskapliga
Ystadsprojektet ”The cultural landscape during 6000
years in southern Sweden” (Berglund, 1991; BengtssonLindsjö et al., 1991). I en serie av totalt åtta kartor
med olika tidsintervall kan vi följa utvecklingen,
från nästan sextusen år tillbaka fram till dagens
landskap.
I figur 2 visas några av dessa. Kartorna har framställts genom att kombinera ett flertal källor – i de
äldsta kartorna paleoekologi, pollenanalyser, arkeologi, jordartskartor, topografi och hydrologi, från
medeltiden skriven dokumentation, från 1600-talet, men framförallt från 1700-talet och 1800-talet,
detaljerade kartor (geometriska jordekartor, skifteskartor, häradskartor) och från 1900-talet ett flertal
olika typer av kartor (topografiska, ekonomiska) och
flygbilder. I det moderna landskapet har man också
gjort fältinventeringar. Serien av kartor visar tydligt

hur tidigt ängar och hagar växte fram, hur lång kontinuitet de har i landskapet, men också hur snabbt
de har minskat i antal och areal under 1900-talet
och till slut helt försvunnit. Eftersom ängar och hagar var viktiga markslag så kartlades de med stor
noggrannhet och detaljrikedom i storskaliga kartor
i skalan 1:4000, mycket noggrannare än vi gör idag
i våra moderna kartor.
Vi kan följa utvecklingen vidare i kartorna, med
flera hundra år emellan. Den första perioden visar
en långsam förändring, från bondestenåldern till
bronsåldern, järnåldern och vikingatiden vid 1000
e.Kr. Bosättningarna blir med tiden alltfler och områden som utvecklas från skog till halvöppna och
öppna gräsmarker, ängar och åkrar blir allt större.
Det är en förändring som startar långsamt och sedan
går allt snabbare. Idag har vi i stort sett bara åkrar,
inga ängar, nästan inga hagar och nästan ingen skog.
I den första kartbilden (2a) från nästan 6000 år
sedan, under jägarstenåldern från ca 3500 år f.Kr.,
möter vi det naturgivna landskapet. Det är en urskog med ek, alm, lönn, ask och hassel på bördiga
marker, med björk och tall på mindre näringsrika
områden och med al i fuktiga områden. Den första
bosättningen finns på ett litet område nära kusten.
Människan har ännu inte på något mätbart sätt påverkat sitt omgivande landskap.

Ädellövskog, ek, bok

Ca 3500 f.Kr.

Triviallövskog, björk
Urskog, ek, tall, björk
Våtmark och sumpskog
Sand
Sjö, vattendrag
Bosättning

Figur 2. Landskapets
förändring i
Ystadsområdet
under mer än
femtusen år.
2a) Stenåldern för
5500 år sedan –
urskogar.
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Ca 200 e.Kr.

Figur 2b. Romersk
järnålder för 1500
år sedan – betespåverkat halvöppet och öppet
landskap kring
bosättningarna.

Öppen betesmark, ängar, fält
Betesmark med buskar
Våtbetesmark, buskar, ängar
Skogsbetesmark
Öppna kärr, urskog
Sandhed
Sjö, vattendrag
Tät bosättning
Gles bosättning

Östersjön
0

1:125 000

10 km

Ca 1000 e.Kr.

Figur 2c.
Vikingatiden för
1000 år sedan –
bylandskap med
inägornas stora
ängar och små
åkrar och stora
utmarker med
bete.

Öppen betesmark, ängar, fält
Betesmark med buskar
Våtmark, ängar, kärr
Våtmarksbete, buskar, ängar
Skogsbete
Skogar och kärr
Sandhed
Sjö, vattendrag
Enstaka gård
Småby
Övergiven bosättning

Östersjön
0

1:125 000

Flera tusen år senare möter vi i stort sett samma
skogsdominerade landskapsbild. Landskapet ändras
mycket sakta från bondestenålderns tid 2700 år f.Kr.
fram till romersk järnålder ca 200 e.Kr. (figur 2b).
Den utveckling som ska pågå under flera tusen år
har påbörjats. Förändringen innebär att människan
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10 km

har börjat öppna upp landskapet i små områden nära
bosättningarna. I stället för täta skogar finns där ett
mosaikartat halvöppet beteslandskap, där träd och
buskbeväxta gräsmarker, det vill säga gräs och örtrika växtsamhällen, växlar om med täta skogsdungar
med björk och hassel. Det blandade jordbruk, som
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Åkerjord
Torr gräsmark, spridda träd/buskar
Våt gräsmark, spridda träd/buskar
Öppen sankmark, sank skogsmark
Lövskogsmark
Barrskogsplantering
Sjö, damm, vattendrag
Gles bosättning
By
Småstad
Kyrka
Slott, park

Ca 1915

Figur 2d. 1900talets landskap
för 100 år sedan –
fullåkersbygd och
nästan inget kvar
av det naturliga
eller tidigt kulturskapade landskapet. (Berglund,
1991.)

Östersjön
0

1:125 000

människorna i de första bosättningarna bedrev, var
baserat på boskapsskötsel och hade små områden
med åker och stora områden till äng och bete. Den
markanvändningen skapade glesa, halvöppna och
luckiga skogar och halvöppna till öppna gräs- och
örtrika marker. Från pollenanalyserna kan vi väl
utläsa hur landskapet öppnades upp och skogens
skuggkrävande arter ersattes av de öppna markernas
ljuskrävande arter.
Först fyratusen år senare, ca år 1000 e.Kr. under vikingatiden (figur 2c), är hela landskapet utom
de norra delarna av Ystadområdet omvandlat till ett
halvöppet betes- och slåtterpräglat landskap och de
flesta av dagens byar är etablerade. Kring byarna
finns en fast landskapsorganisation som kommer
att hålla sig i nästan åttahundra år, med inhägnade
inägomarker närmast gårdarna och med största
arealen till slåtteräng och betydligt mindre områden till åker, och utmarker med betesmarker utanför
hägnaderna.
Under medeltiden fortsätter ängs- och hagmarkerna att expandera över landskapet, med perioder
av regression när skogen expanderar. Landskapet
blir alltmer mosaikartat och det ökar troligen den
biologiska mångfalden, eftersom det på så sätt skapas många olika habitat med varierande lokal- och
mikroklimat.
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Ängens utbredning är förvånansvärt stabil under största delen av medeltiden och ända fram till
1700-talet. Då börjar på allvar de olika skiftena förändra landskapet. Men först under senare delen av
1800-talet har laga skifte genomförts så gott som
överallt, sprängt byarna och skapat den bebyggelse
med spridda gårdar som vi har än idag. Samtidigt
med skiftena börjar ängen plöjas upp och överföras
till åker.
För hundra år sedan, i början av 1900-talet, dominerar åkrarna landskapet. Men ända fram till
mitten av 1900-talet och längre fanns det ändå i
stort sett ängs- och betesmarker till varje gård, då de
flesta gårdar hade husdjur. Idag är det bara mycket
små områden i norra delen av området som fortfarande är betesmark eller äng. Ängarnas och hagarnas vegetation, som dominerat landskapet i tusentals år, finns idag nästan bara kvar i små refuger hos
småbiotoper som väg- och dikeskanter.
Mera i detalj kan vi följa förändringar från
1700-talets början och trehundra år framåt från
ett område med fem byar på Jordtorpsåsen i Mittlandskogen på Öland. Där har vi studerat utvecklingen av äng och betesmark med hjälp av historiska
skifteskartor och flygbilder (figur 3).
Den första kartan är från 1725. Men det finns all
anledning att tro att landskapet också här sett lika-
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Figur 3. Landskapets utseende och gräsmarkernas förändring under 300 år, 1725–1994, på Jordtorpsåsen, Öland.
a) År 1725. b) År 1800. c) År 1850–1875. d) År 1994. Skala 1:30 000. (Johansson et al., 2008; Prentice et al., 2008.)

dant ut som i Ystadområdet och haft en byorganisation sedan vikingatiden med inägor och utmarker.
Med cirka femtio års mellanrum kan vi följa utvecklingen. År 1725 dominerar gräsmarkerna hela landskapet. Åkrarna är små kring byarna. Landskapet
ändrar sig inte mycket de kommande hundra åren.
Ända till 1850-talet dominerar fortfarande sam-
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manhängande ängs- och betesmarker landskapet.
Sedan blir åkrarna långsamt större och expanderar
på ängarnas bekostnad. Därefter ökar uppodlingstakten, åkrarna expanderar på bekostnad av gräsmarkerna och skogen börjar komma in. De tidigare
dominerande ängs- och betesmarkerna är i slutet av
1900-talet förvisade till en smal zon klämd mellan
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åker och skog. Det är i dessa små reminiscenser med arter inte kan spridas om det inte finns spridningslång kontinuitet som de högsta biologiska värdena vägar mellan olika lämpliga habitat. De kan då slås
och mångfalden finns.
ut och dö bort i området på grund av tillfälligheter,
Förändringar under andra hälften av 1900-ta- som exempelvis ett års sommartorka.
Hur gräsmarkernas gröna infrastruktur upplöslet till nutid, cirka femtio år, kan vi följa i exemplet från Virestad, en karakteristisk församling i tes under femtio år, från 1938–1985, visas i det sista
Småland (Skånes, 1996; Ihse och Skånes, 2008). exemplet från Romeleåsen i Skåne, ett landskap som
Här kan vi följa hur landskapet mörknar när skogen varit landskapsskyddat för sin skönhet. Kartor från
tar över. Vi har följt utvecklingen med hjälp av skif- tre tidpunkter visar hur antalet och arealen av grästeskartorna från 1700-talet, men framförallt tack markerna minskar och försvinner på ca femtio år,
vare flygbilder från 1940-talet till nutid. 1700-talets från 1938 till 1987, och hur gräsmarksvegetationen
landskap liknar mycket landskapet på Jordtorpsåsen, till slut bara finns som smala refuger i linjära landett halvöppet till öppet slåtter- och beteslandskap. skapselement (Ihse, 1994 a, b).
Den första kartan från 1938 återspeglar gräsFlygbilderna ger mer information om hela landskapets markanvändning och vegetation än skiftes- markerna i 1800-talets skifteslandskap, med många
kartorna och ger möjlighet att få såväl översikt som gårdar och flera ängs- och betesmarker till varje
detaljer. På 1940-talet finns här ett småskaligt land- gård. Gräsmarkerna finns fördelade över hela landskap med gräsmarker, slåtterängar och betesmarker skapet. Trettio år senare har de flesta gräsmarkerna
i så gott som hela området i en mosaik med skog försvunnit. De kvarvarande ligger från arternas synoch åker. Femtio år senare, i slutet av 1900-talet, punkt isolerade långt från varandra.
I slutet av 1980-talet finns bara några få beteshar ängar, hagar och åkrar växt igen eller planterats med skog. Detta är en utveckling som idag sker marker kvar. Några nya betesmarker kring hästgårinte bara i mellanbygden utan i
hela Sverige i de flesta tidigare
öppna markerna, och det sker
Gräsmark
Skog
med en skrämmande snabb
Åkermark
Trädrad
hastighet.
Hur gräsmarkerna fragmentiseras under femtio år,
från 1938–1986, har vi studerat i detalj, bland annat i
Landskap med skogar, levande hägn och våtmarker, många
spridningsmöjligheter.
Tomteby, ett område på Öland.
Det finns anledning att anta
att gräsmarkerna här har varit
lika stora och omfattande som
i föregående exempel. Så sent
som i slutet av 1930-talet, i de
första flygbilderna, ser vi stora
Med färre levande hägn och våtmarker. Få spridningsmöjligsammanhängande gräsmarker.
heter.
Femtio år senare har de fragmentiserats, krympt och isolerats och många har helt
försvunnit. Från landskapsekologin vet vi att alltför små
områden, och områden som
ligger för långt ifrån varandra,
Utan levande hägn och våtmarker. Inga spridningsmöjligheter.
1 km
har svårt att behålla livskraftiga populationer av växter och
Figur 4. Förändringar av grön infrastruktur av gräsmarkshabitat och landskapselement
djur. Det beror på genetiskt
under femtio år, 1938–1985, på Romeleåsen i Skåne, samt deras betydelse för växters och
utarmning, men också på att
djurs spridningsmöjligheter.
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dar har tillkommit, men dessa betesmarker har inga
eller mycket låga natur- och kulturvärden jämfört
med dem med lång kontinuitet som har försvunnit. Gräsmarksvegetation från ängarna och hagarna
finns ännu kvar till delar i de refuger som småbiotoperna utgör; i linjeelement som i vägkanter, i dikeskanter, längs med gärdesgårdar, längs hägnader och
i punktelement som smådammar och åkerholmar.
På 1930-talet bildar gräsmarkerna och småbiotoperna ett tätt nätverk, en ekologisk grön infrastruktur, som utgör växternas och djurens vägar. Men
också detta glesas alltmer ut och återstår femtio år
senare bara som korta, icke sammanbundna linjer
(figur 4).

Vad innebär förändringarna för växter och
djur?
För att få ett svar på det kan man använda en landskapsekologisk modell för livsmiljöer och spridningsmöjligheter för växter och djur som tillhör
gräsmarkernas ekosystem (se figur 4). Varje art behöver ha en viss storlek på sin livsplats, sitt habitat,
sin gräsmark, för att kunna överleva och fortplanta
sig i en livskraftig population. Om artens områden
har fragmentiserats och blivit för små, kan en population av arten i alla fall leva där, under förutsättning

att det finns spridningsmöjligheter från habitat som
inte ligger för långt borta.
Då kan många små fragment, tillsammans med
konnektivitetszoner och spridningskorridorer, fungera som en enda större helhet. Sådana spridningsmöjligheter kan finnas genom den gröna infrastrukturen. I ett variationsrikt landskap finns det många
spridningsmöjligheter, men ju mer linjestrukturen
utarmas, desto färre spridningsmöjligheter finns
det. I ett utarmat landskap finns det till slut inga
spridningsmöjligheter, utan habitaten blir isolerade.
Utvecklingen på Romeleåsens sluttning visar en sådan utarmning under femtio år (Ihse, 1995).
Det finns ofta varken information eller inventeringar av olika växters och djurs utbredning från
äldre tider. Ett sätt att förstå historien är att göra
potentiella habitatkartor och spridningsmodeller
för olika växt- och djurgrupper. Från nutida undersökningar kan vi ta reda på vad de behöver under
sin livscykel och hur långt de kan förflytta sig. Med
hjälp av detaljerade habitatkartor från historiska
flygbilder och historiska kartor kan vi göra potentiella habitatkartor och spridningsmodeller för olika
växt- och djurgrupper (figur 5).
I en modell från Virestad visas hur fördelningen
av de halvöppna och öppna gräsmarkerna och åkrarna såg ut 1946 och hur de har förändrats under

Figur 5. Potentiell spridningsmodell för pollinerare som humlor, bin och fjärilar i de öppna markerna i Virestad.
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fyrtio års igenväxning och skogsplantering fram till
1988. I slutet av 1940-talet fanns det sammanhängande gräsmarker eller nära samband mellan dem.
Pollinerare, som fjärilar och humlor, kunde förflytta
sig genom öppna marker i hela landskapet. I slutet
av 1980-talet låg gräsmarkerna mer eller mindre isolerade, som öar i ett skogshav. Insekternas förflyttningsmöjligheter mellan dem var så gott som borta
(Ihse och Lindahl, 2000).
En modell över fasanrevir visar en liknande utveckling. I en habitatmodell från skånska slätten
visas hur fasanernas revir kan vara fördelade över
hela landskapet, med möjligheter för lämpliga häckningsplatser med högt gräs, övernattningsplatser,
födosöksområden för både vuxna och kycklingar
med mera. I mitten på 1940-talet kunde det finnas
över tjugo fasanrevir på en kvadratkilometer. Femtio

år senare har åkerfältens storlek ökats, linjeelementen och punktelementen har i stort sett försvunnit
och möjliga fasanrevir har minskat till fyra (Ihse,
1987; Ihse et al., 1991).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när
man slutar med att ha djur så försvinner hagar och
ängar. Med dem försvinner många värden; höga
naturvärden, höga kulturvärden, stora rekreationsvärden och stora estetiska värden. Vi får en ökad
produktion av antingen skog eller sädesslag, men
också en kraftigt minskad biologisk mångfald och
ett mindre uthålligt och resilient landskap.
Våra ängar och hagar har en månghundraårig
historia. Utan betesdjur går vi mot ett mörknande
landskap. Levande ängar och hagar är både historia
och nycklar till en hållbar framtid.

Ett kulturfolk som inte har glömt sitt egna förflutna borde känna det som en plikt mot kommande generationer att rädda vad som ännu finns kvar av dessa uråldriga kulturdokument,
som samtidigt är evigt ung blommande natur.
(Sten Selander, 1955)
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Äng och hage – omistligt arv att väl förvalta
Stefan Edman

”Männen blevo ondsinta och kvinnorna kärlekskranka”, rapporterar unge Carl Linnaeus från ett
öländskt bondkalas en sommarkväll 1741. För
mycket brännvin i glasen? Säkert. Men riksdagens
utsände upptäckte också att eggande aromer steg ur
de tjocka fång av gulmåra som värdfolket lagt på
golvet framför den glödheta spisen. Billig fylla åt
alla!
Själv ligger jag raklång bland prästkragar och
smörblommor, rusig av lycka efter sillen och nubben. Det är midsommarafton. Jag inser återigen
vilka oskattbara värden som ännu finns kvar i det
lite äldre, mosaikartade svenska bondelandskapet
– biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, turistiskt.
Inklusive potentialen att producera klimatsmartare
nötkött av god kvalitet. Svenskt naturbeteskött har
70 procent lägre klimatpåverkan än det globala snittet eller ännu mindre. Svenska djur är friskare och
kornas foder produceras till 90 procent i Sverige,
ofta på den egna gården. Svenska mjölkkor orsakar
av samma skäl 44 procent lägre klimatbelastning.
Många av dessa oskattbara värden är sedan länge
hotade i det småskaliga mosaikartade landskap som
brukar kallas Sveriges skogs- och mellanbygder,
främst i norra Skåne, Småland, Västergötland och
Östergötland, Sörmland, Värmland, Dalarna.
Varför har det blivit så? Och vad kan och måste
göras för att bibehålla värdena och hejda de negativa
förändringarna? Låt mig göra en översiktlig summering.

Rikaste biologiska mångfalden
Ängen och naturbetesmarken, med småbiotoper
som bryn, dungar, småvatten och stenmurar tillhör
Sveriges biologiskt rikaste miljöer. På varje kvadratmeter välhävdad gräsmark kan botanisterna hitta
uppemot 40 olika örter, ormbunkar och gräs. De
skapar livsmiljöer för ett stort antal steklar, bin, fjärilar och andra insekter, som i sin tur ger föda för en
stor del, kanske en femtedel, av landets fågelarter.
Inte bara gräsmarken är biologiskt rik utan också
de träd och buskar som finns i eller i närheten av
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hagarna och ängarna. I den gamla eken finns det
kanske så många som tusen eller fler av olika arter
kryp och flygfän!
Vår tids miljödebatt handlar oftast om att människan utarmar och förstör. Men det äldre bondelandskapet är ett trösterikt exempel på motsatsen:
Utan bönderna och deras djur skulle landskapet se
radikalt annorlunda ut och i många fall vara betydligt fattigare på artmångfald och variation. Ängen,
slåttermarken och hagen, naturbetesmarken, har
varit liens och mulens marker, ofta genom många
hundratals år av obruten kontinuitet. Kor och kalvar
är de ojämförligt bästa landskapsvårdarna, därnäst
kommer fåren.
Men sedan ett antal decennier lever detta landskap farligt. Orsaken är främst att de svenska mjölkoch köttbönderna själva blivit en ”utrotningshotad
art”. Våra striktare livsmedelslagar gör att förvisso
kan de uppvisa EU:s bästa djurhälsa och livsmedelskvalitet och de har i allmänhet en verksamhet
med lägre insatser av kemiska bekämpningsmedel
än på många andra ställen i världen. Men eftersom
denna produktion därmed också har något högre
kostnader möter den hård konkurrens från lågpriskött från andra EU-länder med liberalare, eller mer
släpphänta, regler för antibiotikaanvändning, djurtransporter, bedövning vid slakt med mera. Det är
en marknad med högst orättvisa spelregler!
Sverige har mycket goda egna förutsättningar
att producera dessa livsmedel. Ändå importerar vi
idag 50 procent av nötköttet och 40 procent av fläsket. Det renderar oss jumboplatsen i EU vad gäller
självförsörjningsgrad på baslivsmedel och detta i en
omvärld och i en tid av växande politisk oro. Fortsatt
låg självförsörjning och hög import betyder fortsatt
nedläggning av djurgårdar och igenväxning av betesmarker som ofta har höga biologiska värden. År
1990 fanns det 30 000 mjölklantbruk i Sverige, idag
är endast ca 3 800 kvar. Nästan nio av tio har försvunnit på bara tjugofem år. Antalet mjölkkor har
på tio år minskat med 100 000 djur. Sammantaget
innebär detta att varje lantbruk idag har betydligt
flera djur än för bara tio år sedan. Vilket i sin tur
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I eken kan det finnas tusen olika kryp! Foto: Ylva Nordin.

innebär ändrad markanvändning till nackdel för den
biologiska mångfalden.
Inte bara jordbrukspolitik påverkar bönderna.
Mjölkproduktionen har på senare år varit särskilt
illa ute. Ryssland har slutat importera mejerivaror
från Västeuropa som svar på EU:s sanktioner för annekteringen av Krim och kriget i Ukraina.
Artdatabanken vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, kan sätta siffror på de biologiska effekterna
av denna utveckling. Sedan länge presenterar man
vart femte år en så kallad rödlista över hälsotillståndet för svensk flora och fauna. Den senaste, som kom
ut 2015, är som vanligt baserad på Internationella
Naturvårdsunionens kriterier. Här har forskarna bedömt status och trender för 21 600 av Sveriges i runda slängar 50 000 flercelliga växt- och djurarter. Av
de bedömda klassas 4 273 arter som rödlistade, varav
2 029 anses hotade; de ingår i någon av kategorierna
sårbar, starkt hotad respektive akut hotad. Alltfler
arter är hotade. Totalt är det en ökning på 3,6 procent jämfört med den tidigare listan från 2010.
Rödlistans digra kunskapsbas vilar på bedömningar län för län och i nio olika landskapstyper, allt
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från våtmarker och stränder till urbana miljöer. De
flesta hotade arterna återfinns i skogs- och jordbrukslandskapen. Hälften av alla arter på listan utnyttjar
dessa bägge miljöer. För 33 procent av de hotade är
jordbrukslandskapet viktigast. Igenväxningen är det
dominerande hotet; 1 300 växtarter, fjärilar, fåglar
och andra organismer påverkas negativt. Andra hot
är kvävenedfall och gödsling av betes- och ängsmark, som riskerar att slå ut den örtflora som i
långa tider anpassats till de relativt näringsfattiga
och utmagrade jordar som är vanliga på betesmarker
i Sverige.

Historia, teknik, ekonomi
Ängen och hagen är vårt svenska barrskogsrikes ljusa ögon, myllrande av växter, kryp, insekter, fåglar.
Samtidigt ruvar de på tusen år av svensk ekonomisk
historia.
Idag får vi vårt dagliga bröd från ICA, Coop och
de andra livsmedelskedjorna. Därför är det allt färre
medborgare som vet eller behöver känna till skillnaden mellan hage, äng och åker. Men för inte länge
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Att ströva runt på en sommaräng... Foto: Roger Svensson.

sedan var dessa olika markslag ”på liv och död”,
själva ryggraden i folkhushållet och ekonomin.
Hagarna och skogen/allmänningen var de småvuxna mjölkkornas sommarbetesmarker. Ängen, den
lite bördigare, oplöjda grässvålen med sina örter och
hamlade träd, producerade vinterfoder till djurens
överlevnad i dragiga grå fähus. Kreaturen levererade
i sin tur mjölk, kött och hudar, men också gödsel till
de små åkerlappar där människorna odlade rovor,
potatis, havre och grönsaker. ”Ängen är åkerns moder”, sa de gamle; ett sinnrikt näringskretslopp som
krävde skickliga odalmän. När det råkade i obalans
stod svälten för dörren. Som på Karl Oskars och
Kristinas tid, då tusentals bondefamiljer tvingades
utvandra därför att ängarna till följd av befolkningstillväxt och överutnyttjande led av svårartad
kvävebrist. Samma problem som drabbar åtskilliga
småbrukare i Syd idag.
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Under mycket lång tid, från vikingabönderna
till mitten av 1800-talet, nästan tusen år, präglades
socknarna i Syd- och Mellansverige av stora arealer gräsmarker av ängar och betesmarker med vilda
gräs. Av naturbetesmarkerna återstår idag endast
cirka 400 000 hektar, merparten ännu mer eller
mindre intensivt betad. Av slåtterängar finns det
högst 10 000 hektar kvar, trofast vårdade av hembygdsföreningar och andra eldsjälar; resten har blivit
åker, skog, bostadsområden, vägar. Genom århundraden var dessa bygder mödans och de krökta ryggarnas marker. Nu lockar de oss moderna människor
med vila, fågelsång, blomdoft och fjärilsfladder. I
landsbygdsturismen är de attraktiva utflyktsmål,
inte minst för utländska urbana besökare.
Den som kan läsa och tyda jordbrukslandskapet då och nu och dess förändringar över tid av
markslag, redskap och vegetation, får en intressant
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bild av hur ekonomi och teknik, tradition och innovation danat vår modernäring. Gräver man i marken
blir vittnesbörden från gångna epoker än tydligare.
Bondejorden är en krönikebok, underströk torparsonen och författaren Vilhelm Moberg.
Utöver den biologiska mångfalden finns det
också starka historiska skäl att slå vakt om det äldre
odlingslandskapet.

Att ströva runt på en sommaräng eller i en gammaldags beteshage, utan klocka och mobiltelefon,
är gratis välfärd för stressade själar. Rogivande och
samtidigt, för den som så önskar, en lustfylld lektion
i etnologi, lingvistik, folkmedicin och sakralitet.
Stoppen blir många. Till exempel vid Johannesörten, en av de få arter som fick behålla sitt bibliska
namn när prästsonen Linné rensade bort allt religiöst han kunde hitta i floraböckerna. Johannes? Jo,
för att de röda ståndarknapparna associerar till Jesu
blod som droppade ner under korset där den älskade
lärjungen stod. Men legenden inkluderade också de
svarta prickarna i bladen; de var märken efter Satans
klor! Idag vet vi att de är växtens fettdepåer.
Daggkåpan helgades i förkristen tid åt fruktbarhetsgudinnan Freja. Efter kristnandet blev den
Jungfru Marie kåpa, ”kyskt” luktfri utan pråliga
blommor. Märkligt nog har modern forskning visat
att den reproducerar sig med jungfrufödsel, partenogenes, alltså med obefruktade frön. Droppen i
bladet, överskottsvatten som pressats ut från vävnaderna, trodde sig alkemisterna kunna nyttja för att
framställa guld, därav det vetenskapliga släktnamnet Alchemilla.

Akustiken i ängen är afrikansk. Här sjunger
lövsångare och ärtsångare från Kenya, svarthätta
från Gambia. I trädtoppshöjd susar en flock skriande tornseglare, komna från Desmond Tutus
Kapstaden, efter månader av nattlig stjärnnavigering.
Övervintrade citronfjärilar singlar fram över blomkalkarna tillsammans med den praktfulla amiralen
som fladdrat sig hit ända från Medelhavsområdet.
Ängen är lokal och alldeles svensk men på samma
gång globaliserad och tillhörig den stora världen.
Vem älskar inte te-veronikan, ”mormors glasögon”, namngiven av Linné som Veronica chamaedrys. Ville han hylla denna växt som ”den enda (unica)
sanna (vera) älvan (dryaden)? Eller associerade han
till Veronica, som i legenden torkar Jesu ansikte med
en svetteduk fuktad av saft från just denna blomma?
Mästerroten som ännu blommar vid torpruinerna, användes som ett ”remedium divinum”, den
fattiges apotek mot alla mänskliga plågor, djurens
ohälsa, vättar och troll. Gulmåran med sina hallucinogena molekyler, beskrivna av vår tid kemister,
innesluter ängen i sötma. Under den katolska tiden
kallades den i legenderna för Jungfru Marie sänghalm, sedermera besjungen av skalden Erik Axel
Karlfeldt. På vetenskapsprosa heter den Galium verum, av grekiskans gala, mjölk, samma ord som i galaxen, The Milky Way (fast vi svenskar envisas med
att kalla den för Vintergatan). I den antika skrönan
diade ju gudasonen Herakles sin mamma Hera så
häftigt att hennes bröstmjölk skvätte ut över hela
kosmos. Sambandet mellan ”gala” och gulmåra är
dock mycket jordnära: bondkvinnorna tillsatte måra
i mjölken för att påskynda ystningen. Och de silade
flugor ur mjölken genom flätverk av mårans flikiga
blad!

Daggkåpa. Alchemilla Vulgaris. Foto: Ansgar Koreng, CC-BY-SA 3.0.

Veronika. Veronica Chamaedrys. Foto: Andreas Eichler, CC-BY-SA 3.0.

Skönhet och kultur
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Det äldre bondelandskapet är folkvisornas och
konstnärernas landskap. Och ett uterum för njutningsfull poetisk skedmatning: Ängen är ”livsvarm
som den älskade kvinnans hud”, skriver Harry
Martinson, i sammanfattning: ”Paradiset är en ängsmark före slåttern”. Den allvetande Folke Isaksson
är förtjust i humlan som ”flärdlös och luden bugar…
över örternas rad/dricker sin mjölk och tackar/hänger i
blommans juver./Samlare, läckergom, liten tok under
blåklockans kjol”. Sonja Åkesson, storstadspoet med
gotländska rötter, får med det mesta i sin långa dikt
Sommarräkning: ”…och hundlokor och hallonsnår/och
rödklöver och vitklöver/och ormbunkar och stenrösen…”
De vilda gräsen har namn som i sig själva andas
lyrik: svingel, tåtel, gröe, losta, äxing. Jag håller en
vippa mot solen och mumlar med Edith Södergran:
”Nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste gräs-

strå/en väldig beskyddare räcker mig nådigt sin hand.”
Amerikanen Walt Whitman tror ”att ett grässtrå är ingenting mindre än stjärnornas dagsverke”.
Vintergatan har försilvrat ängen, noterar Werner
Aspenström. Medan Ådalspoeten Birger Norman
förundras med sedvanlig glimt i ögat: ”Lättsinnet
sprider sig och återkastas från smörblomma, maskros och
den champagneskummande hundflokan längs vägen som
börjar damma. Till och med gamla dystra granar kan
plötsligt sätta karmosin i håret och börja nynna på nästan glömda visor.”
Kulturredaktörer, kulturarbetare, kulturpolitiker, tack för allt ni gör för litteraturen, teatern, bildkonsten, arkitekturen. Men ni har ju alldeles glömt
de levande kulturvärdena i Sveriges gamla bondelandskap, nu så akut hotat. Hög tid att se och höra
er i kampen för ängen och hagen!

Det äldre bondelandskapet är folkvisornas och konstnärernas landskap. Foto: Roger Svensson.
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Rädda vad som räddas kan!
En lång rad, redan väl utredda åtgärder, måste nu
skyndsamt sättas in för att hejda igenväxningen av
detta Sveriges biologiskt och kulturellt rikaste bondelandskap. Störst ansvar vilar på riks- och lokalpolitiken, därnäst på branschen och enskilda livsmedelskonsumenter, inklusive krogar och restauranger.
Här kort några av de viktigaste insatserna som krävs:
Stärk djurböndernas ekonomi och lönsamhet.
Ge akuthjälp till mjölkproducenter. Gör återföring
till branschen av statens intäkter från dieselskatten.
Förenkla regelverken och minska redovisningsplikten.
Det svenska jordbruket berörs idag av 604 lagkrav,
en ökning med 20 procent på 20 år. (Källa: SLU och
Hushållningssällskapet i Halland.) Det är regler som
i många fall är onödiga men kostar tid och pengar
och som fördyrar för bonden. Jordbruksverket har
gjort en del förenklingar, vilka dock knappast ännu
är riktigt synliga ute i vardagen på gårdarna.

Regeringen presenterade i januari 2017 sitt förslag
till livsmedelsstrategi för ”en konkurrenskraftig
och hållbar livsmedelskedja till 2030”, som är en
handlingsplan med ett 40-tal åtgärder och en inledande miljard för insatser de närmaste två åren.
Ambitionerna är det inget fel på, men inslaget av
snabba, verkningsfulla åtgärder är alldeles för litet.
Istället tillsätts ytterligare ett antal utredningar.
Risken är betydande att kon hinner dö när gräset
växer, eller rättare sagt att stora arealer äng och hage
slyar igen under tiden och tappar sina värden.
Hoppet står nu till att inte bara naturvården intresserar sig för ängens och hagens överlevnad – utan
att också en bred front, bestående av LRF, berörda
myndigheter, konsumentrörelsen och kulturarbetare, driver på med gemensam kraft och engagerar sig.

Öka stödandelen till landsbygdsprogrammets natur- och
landskapsvård för äng, naturbetesmark, skärgårdsbete,
fäbodbete, skogsbete, etc.
Stärk kommunernas upphandling av svenska mejeriprodukter och nötkött.
Satsa på information och utbildning till upphandlare
och kommunpolitiker.
”Ät dig till ett öppet landskap” – informationskampanj
till konsumenter.
På krogen lär 80 procent av nötköttet vara importerat. Här måste vi som gäster kräva svenskt! Av hushållen köper 80 procent svenskt. Det är en framgång
för opinionsbildningen.
”Svensk pampasbiff ” – något att pröva?
För drygt tio år sedan föreslog jag i SOU 2005:51
”Bilen, Biffen, Bostaden. Hållbara laster – smartare
konsumtion” en rad åtgärder för att stimulera till
klimatsmartare nötköttproduktion på de 400 000
hektar naturbetesmarker som måste hållas i hävd
om landskapet ska bevara sin biologiska mångfald,
vilket är ett av miljömålen som riksdagen beslutat
om. Åtgärderna handlar bland annat om sammanläggning, stängsling och sambruk av värdefulla naturbetesmarker.
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Hållbara laster – Konsumtion för en ljusare framtid
(SOU 2004:119) och Bilen, Biffen, Bostaden. Hållbara
laster – smartare konsumtion (SOU 2005:51). Två utredningar av artikelförfattaren.
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Utan betalning försvinner slåtteroch betesmarkerna
Knut Per Hasund

En dyster lägesbeskrivning – tid att handla!
I Jordbruksverkets officiella miljömålsrapportering
(Naturvårdsverket, 2016) kan man läsa ”Möjligheten
att nå miljökvalitetsmålet till 2020 bedöms som liten och utvecklingen i miljön bedöms som negativ.
Detta grundar sig på att vissa preciseringar, som
gynnsam bevarandestatus, hotade arter och naturmiljöer och de som omfattar kulturmiljöer, är långt ifrån
önskat miljötillstånd samtidigt som utvecklingen är
negativ /.../. Odlingslandskapets gröna infrastruktur bedöms ha stora problem, vilket främst beror
på omfattande arealminskningar och efterföljande
fragmentering av ängs- och betesmarker under
1900-talet /.../. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått
och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Trots att omfattande
åtgärder genomförs bedöms utvecklingsriktningen i
miljön som fortsatt negativ.”
Situationen rymmer uppenbarligen flera problem
och utmaningar, men också möjligheter. Några viktigare trender och påverkansfaktorer kan sammanfattas i följande med flera punkter:

•

•
•
•
•

Negativ utveckling (trend och prognos) vad gäller
- areal betesmark + åker,
- förekomsten av landskapselement, grön infrastruktur,
- hävdkvalitet hos betesmarker och landskapselement.
Teknikförändringar driver utvecklingen.
Prisförändringar har stor påverkan.
Förändringar av jordbrukspolitiken, CAP.
Med mera.

Förlusterna av slåtter- och betesmark har pågått
i mer än ett sekel, både av arealen och av naturvårdskvaliteten. Den nedåtgående trenden bröts i
början på 1990-talet, mycket tack vare bättre ekonomiska förutsättningar genom de riktade miljöersättningar som infördes i mitten på 1980-talet och
genom medlemskapet i EU med CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik), se figur 1 och tabell 1.

Hektar i tusental
2 000

Hektar

1 800

Betesmarker

1927

2010

1 500 000

500 000

1 600

– varav skogsbete

752 000

13 000

1 400

Slåtterängar

526 000

10 000

1 200

Åkermark

3 715 000

2 630 000

1 000

Summa

5 740 000

3 140 000

800

Tabell 1. Stora förluster för all slags gräsmark
(Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån, 2011).
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Figur 1. Areal betes- och ängsmark i Sverige 1891–2007
(Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån, 2011).
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Tillståndet för odlingslandskapets naturtyper är inte
gott, trots dessa miljöersättningar. I Sveriges rapport
till EU år 2013 hade de flesta naturtyperna, indelade efter EU:s habitatdirektiv, negativ trend. Av alla
de fjorton naturtyperna bedöms endast alvarmarker
kunna uppnå gott bevarandetillstånd (tabell 2).
Förutom naturtypernas dåliga tillstånd och
negativa trend tillkommer ytterligare ett problem:
fragmentiseringen. Landskapets gröna infrastruktur
fortsätter att försämras, dels genom att antalet och
arealen av slåtter- och betesmarker minskar, dels genom att mängden av och kvaliteten på landskapselementen minskar. Landskapselement, som stenmurar
och åkerholmar, etc., har stor betydelse för många
arter som spridningskorridorer och refuger i åkerlandskapet.
Jordbrukets strukturomvandling fortsätter. Antalet företag med betande djur fortsätter att minska
drastiskt (figur 2). Den medför att hävden upphör
på många mindre betesmarker, spridda i landskapet. De kvarvarande företagen med betesdjur är
ofta stora och de förmår i allmänhet inte att sköta
många små betesmarker som ligger längre bort från
brukningscentrum. Detta förändrar inte bara landskapsbilden och landskapsupplevelsen, utan minskar
också antalet arter genom förlusten av habitat och
grön infrastruktur. Populationerna blir för små och
finns för långt ifrån varandra för att kunna fortleva
på lång sikt. Allt detta finns väl dokumenterat. Här

Samlad
bedömning

Naturtyp gräsmarker

Boreal
Basiska berghällar



Sandstäpp



Kontinental



Alpina silikatgräsmarker

–

Alpina kalkgräsmarker

–

Kalkgräsmarker





Staggräsmarker





Silikatgräsmarker





Alvar



Fuktängar





Högörtsängar





Svämängar



–

Slåtterängar i låglandet





Höglänta slåtterängar



–

Lövängar





692 930

124 700

Totalt

Tabell 2. Tillståndet i miljön, trend (pil*) och bedömning om miljömålet kan uppnås (färg**) för naturtyper av gräsmark.
*  Nedåtpekande pil: negativ trend.
 Uppåtpekande pil: positiv trend.
** Röd färg: Gott bevarandetillstånd bedöms inte kunna uppnås
med nuvarande utveckling.
Grön färg: Gott bevarandetillstånd bedöms kunna uppnås
med nuvarande utveckling.
(Sveriges rapportering till EU 2013 i enlighet med habitatdirektivets artikel 17).
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Figur 2. Nötkreatur och företag med
nötkreatur, 1975–2014 (Jordbruksverket
och Statistiska Centralbyrån, 2011).
1975

1980

1985

1990

1995

2000

Utan pengar – inga hagar och ängar Del 1: Seminarium

2005

2010

2014

31
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Figur 3. Utvecklingen av några vanliga fågelarters förekomst i det svenska jordbrukslandskapet. Den röda linjen skattar populationsutvecklingen för vanliga fåglar i odlingslandskapet perioden 1975–2015 utifrån punktrutter. Den gröna linjen skattar populationsutvecklingen utifrån de så kallade standardrutterna perioden 1998–2015. De linjer som omger punktrutterna är osäkerhetsskattning av populationstrenden
(95 % konfidensintervall). (Svensk häckfågeltaxering.)

illustreras det bara med ett exempel från häckfågeltaxeringen. Den visar att även vanliga fåglar minskar kraftigt i odlingslandskapet (figur 3).
Ängs- och hagmarkernas utveckling är också
kopplade till det omgivande landskapets utveckling.
Av Sveriges 136 000 km stenmurar ligger till exempel 34 procent numera helt i skogsmark (Christensen
m.fl., 2015). Därmed har de förlorat sitt kulturhistoriska sammanhang och det mesta av sin synlighet
och biologiska mångfald.
Sammanfattningsvis har vi en dyster utveckling
som innebär förlust av biologisk mångfald, kulturarv
och landskapskvaliteter för rekreation, boendemiljö,
regional identitet med mera.

Varför går det så här?
Det finns många förklaringsmodeller och många
förklaringar för att beskriva denna utveckling. En
enkel förklaring är att det beror på för få betesdjur
(figur 4). Av kartan framgår att det finns för få betesdjur i stora delar av landet för att kunna klara ett
tillräckligt högt betestryck för att åstadkomma naturvårdsmässigt godtagbart tillstånd i betesmarken.
Varför finns det för få betesdjur? Enligt en nationalekonomisk förklaringsmodell kan svaret förenklat sammanfattas i två faktorer: förändrade relativpriser och teknikutvecklingen.

Utvecklingen kan förklaras på olika sätt

Förändrade relativpriser har bland annat inneburit
att arbetskraft har blivit mycket dyrare jämfört med
andra insatsvaror. Eftersom betesproduktion är mer
arbetsintensiv än produktion av foderspannmål så
har betesmarkernas företagsekonomiska lönsamhet
sjunkit. Arbete och betesmark ersätts med andra

Arealerna av ängs- och betesmark minskar. Habitat
försvinner eller försämras. Landskapet fragmentiseras. Biologisk mångfald utarmas. Kulturmiljöer
försämras. Landskapets skönhet och tillgänglighet
påverkas negativt.
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Nationalekonomiska förklaringsmodeller –
relativpriser och teknikutveckling
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Kommunöversikt:
kvot foderåtgång/
avkastning
0–0,5
0,5–0,75

Det är många faktorer som påverkar relativpriserna. Till de viktigare hör förändrade konsumtionsmönster och teknikutvecklingen. Konsumtionsmönstret påverkas i sin tur av en myriad av faktorer i
långa kedjor av orsaker. Bland faktorerna ingår global befolkningsutveckling, inkomstutveckling och
ändrade konsumentpreferenser, det vill säga vad folk
föredrar att konsumera.
Teknikutvecklingen har fundamental betydelse för landskapets utveckling både på kort och
lång sikt. Växt- och djurförädling har ökat avkastningen per hektar och därmed minskat arealbehovet. Dränering, mineralgödsel, bättre växtskydd,
effektivare maskiner och lagringsteknik har ökat
avkastningen och radikalt minskat spillet i livsmedelsproduktionen. Teknikutvecklingen har inneburit att betesmarkerna blivit mindre konkurrenskraftiga som produktionsmedel, men det finns också
flera exempel på motsatsen. Taggtråd, elstängsel
och balmaskiner är exempel på ny teknik som genomgripande har förbättrat förutsättningarna för
betesbaserad produktion.

0,75–1
1–1,25
1,25–1,5
1,5–1,75
1,75–55

Nationalekonomisk välfärdsteori
Jordbruket producerar inte bara privata marknadsvaror som kött och spannmål, utan också miljötjänster som vackra landskap och biologisk mångfald, uttryckt med synsätt från nationalekonomisk
välfärdsteori:
•
•

Figur 4. Möjligheter att hävda betesmarker. Kommunvis beräkning
av foderproduktion på betesmarkerna i förhållande till antalet
betesdjur (Jordbruksverkets beräkningar).

produktionsfaktorer. Priserna på mjölk och kött har
sjunkit jämfört med produktionskostnaderna och
tillsammans med många andra prisförändringar har
det gjort att mycket av betesmarkerna blivit företagsekonomiskt olönsamma.
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Betesmarkerna avkastar inte bara kött och ull,
utan också rekreationsmiljöer, kulturarv och annat som är efterfrågat av samhället.
Utan bönder och betesdjur försvinner betesmarkerna och alla deras miljökvaliteter.

Detta är ett tydligt exempel på samproduktion.
Olika kombinationer av arbetskraft, mark, betesdjur och insatsmedel av skilda slag som används
på olika sätt, ger olika uppsättningar av varor och
tjänster. Äldre tiders jordbruk skapade stor biologisk
mångfald som en gratis biprodukt till livsmedelsproduktionen. Med ny teknik och nya relativpriser
förändras den företagsekonomiskt optimala mixen
av produktionsfaktorer så att mindre arbetskraft och
betesmark används för att producera mjölk och kött.
Men med den nya mixen minskar avkastningen av
biprodukter i form av artrikedom, kulturhistoriska
miljöer med mera.
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Slåtter- och betesmarkernas artrikedom, kulturarv och andra landskapskvaliteter är kollektiva nyttigheter och kan därför inte ”produceras”
effektivt av marknaden. Miljöersättningar behövs. Foto: Knut Per Hasund.

Välfärdsteorins externa effekter och
kollektiva nyttigheter
För att kunna verka effektivt för en mer positiv
utveckling måste vi förstå orsakerna som driver
förändringarna. Bland många förklaringsmodeller finns de nationalekonomiska, med tillhörande
neoklassisk välfärdsteori, transaktionskostnadsteori, spelteori och institutionell ekonomi. Jag ska
här använda de välfärdsteoretiska begreppen externa
effekter och kollektiva nyttigheter.
Med externa effekter menas positiva eller negativa oavsiktliga effekter som påverkar utomståendes
nytta eller vinst utan att det utgår någon kompensation. En bonde med betesdjur beaktar i sin företagsekonomiska kalkyl intäkterna från sina produkter, som kött och mjölk, och sina kostnader, som
arbetskraft, taggtråd, maskiner med mera, vid valet
av produktionsinriktning och metoder. De externa
kostnaderna och ”nyttorna”, som kväveläckage och
biologisk mångfald, kommer inte med i den kalkylen. Externaliteternas värde och effekter beaktas inte
av aktörerna. De totala samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna inkluderas inte i den enskildes
beslut. Det leder till samhällsekonomiskt subopti-

34

mal produktion och konsumtion, med för mycket
föroreningar och för lite biodiversitet och landskapsnyttigheter. De externa effekterna blir särskilt
allvarliga och problematiska om de förekommer som
så kallade kollektiva nyttigheter.
I miljöekonomisk teori gör man en distinktion
mellan två typer av nyttigheter. Spannmål och kött
liksom mark och taggtråd är så kallade privata nyttigheter. De har definierade äganderätter och kan
hanteras förhållandevis effektivt via marknadens
prismekanismer. Artrikedom och landskapsbild är
däremot exempel på kollektiva nyttigheter.
Jordbruket är troligen samhällets största producent av kollektiva nyttigheter. För kollektiva nyttigheter är marknaden inte samhällsekonomiskt
effektiv. Marknaden garanterar inte alls tillräcklig
mängd eller effektiv produktion av de kollektiva
nyttigheterna. Följderna av den tekniska utveckling
och relativprisförändring som har ägt rum under
de senaste decennierna är att jordbruket inte längre
producerar dessa nyttigheter i den utsträckning och
omfattning vi efterfrågar. Det finns flera skäl till
varför marknaden inte ger samhällsekonomisk effektivitet.
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De kollektiva nyttigheternas två egenskaper: icke-utestängbarhet och icke-rivalitet
Förekomsten av kollektiva nyttigheter är det viktigaste för jordbrukslandskapets problem. De kollektiva nyttigheterna kännetecknas av två egenskaper:
icke-utestängbarhet och icke-rivalitet.
Icke-utestängbarhet innebär att ingen kan stängas
ute från att konsumera eller få nytta av varan, oavsett
om de har rätt till den eller ej och oavsett om de har
betalat för eller bidragit till att varan finns eller ej.
Det är en egenskap som finns inbyggd i varan eller
som råder på grund av lagar och liknande (jämför
allemansrätten).
Många medborgare värderar bevarandet av fagra ekhagar och enbackar. Men de inser att även om
de bidrog till dem med en kännbar andel av sin inkomst, så skulle insatsen vara försumbar. Några tusen kronor till eller från skulle knappt märkbart höja
denne landskapskonsuments tillgång till betesmarker. Det blir en stor kostnad för liten nytta. Det är
därför inte rationellt för den enskilde som vill maximera nyttan att betala för betesmarkernas hävd.
Denna situation gäller för alla, även för bönder
som kanske älskar sina hagar men finner att kostnaderna för att hävda dem är för höga. Var och en avstår från att betala men hoppas ändå få nytta av det
beteslandskap som andra tillhandahåller. På detta
sätt leder icke-utestängbarhet till friåkning, snålskjutsproblemet ”free-riding”. Icke-utestängbarhet
ger på så sätt friåkning som leder till suboptimal produktion, det vill säga färre kollektiva nyttigheter än
vad som vore motiverat med hänsyn till våra värderingar (Randall, 1972).
Icke-rivalitet i konsumtion av vissa nyttigheter
innebär att någons nyttjande av dem inte minskar
andras möjligheter att få nytta av samma vara eller
tjänst. Om jag dricker ett visst glas mjölk förhindrar

Icke-utstängdbarhet

Icke-rivalitet

det dig att dricka samma glas mjölk. Min mjölkkonsumtion rivaliserar med din. Om det däremot
ökar någons välfärd att en grodart inte försvinner
från landet, så försämrar det inte andra personers
möjligheter att glädjas åt detta.
Marknaden fångar upp värdet av mjölk och andra rivalitetsvaror då konsumenten som har nytta av
varan betalar för den. Denna värdering kommer till
uttryck i priset och i en betalningsström som ger
producenter incitament att tillhandahålla varan.
Marknaden underskattar emellertid kraftigt det
samhällsekonomiska värdet av icke-rivalitetsvaror.
Endast värderingen hos den som köper en betesmark
återspeglas i dess pris, även om det funnes miljoner
människor som värderar samma hage och dess kvaliteter. Var och en kanske inte värderar just denna
hage särskilt mycket, men summan av alla personers
nytta kan innebära att den har ett mycket högt samhällsekonomiskt värde. Marknaden underskattar
icke-rivalitetsvarornas värden och ger därför suboptimal produktion av positiva nyttigheter (Randall,
1988; Samuelson, 1954).
Med hjälp av miljöekonomisk teori och empiriska undersökningar har det således kunnat visas
att marknaden är ineffektiv. Invånarna värderar pärlemorfjärilar och stenmurar likaväl som CD-skivor
eller flygresor, men marknaden kan inte organisera
produktionen av dem effektivt. Kollektiva nyttigheter finansieras effektivast kollektivt. Det finns
studier som visar att det föreligger en faktisk betalningsvilja som motiverar stora stöd till jordbrukets
produktion av biologisk mångfald, kulturmiljöer och
andra landskapskvaliteter (se till exempel Ciaian och
Gomez, 2011; Hasund m.fl., 2011). Utan jordbruk
skulle dessa nyttigheter försvinna. Från samhällsekonomisk utgångspunkt är detta på sikt det enda
riktigt hållbara stödet till jordbruket (figur 5).

”Free riding”
(snålskjutsproblemet)
Marknaden
beaktar inte
totalvärdet

Suboptimal produktion,
det vill säga för lite
kollektiva nyttigheter

Figur 5. Samband som förklarar varför marknaden är ineffektiv och miljöstöd behövs för att ersätta jordbruket för kollektiva nyttigheter.
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Miljöersättningen till slåtter- och betesmarker är samhällsekonomiskt lönsam. Foto: Knut Per Hasund.

Slutsatser man kan dra av detta är att jordbruket producerar kollektiva nyttigheter som biologisk
mångfald, kulturmiljöer med mera. Sådana nyttigheter finansieras effektivast kollektivt – marknaden
klarar dem i regel inte. Ersättning till jordbruket behövs därför för att ge areal och kvalitet i förhållande
till landskapets värden för att få den mängd av och
de kvaliteter på dessa miljötjänster som samhället
efterfrågar.

Utan politicyåtgärder – få hagar och ängar
Jordbrukspolitiken – eller åtminstone delar av den –
kan ses som ansträngningar att korrigera för externa
effekter och andra marknadsmisslyckanden. Den tidigare jordbrukspolitiken, som försökte bevara åker
och betesmark med hjälp av prisregleringar som
gav mjölk-, kött- och spannmålspriser över världsmarknadspriserna, var inte effektiv. Den medförde
enorma merkostnader för produktionsmedel och gav
negativa bieffekter genom ökat växtnäringsläckage
med mera.
Den gav ofta inte heller tillräckligt av de positiva effekter som var avsedda. Ett högt mjölk-
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pris medförde att bönderna kunde importera sojakraftfoder och därmed överge betesmarkerna för att
producera mjölkpulver som sedan i sin tur dumpades på världsmarknaden med hjälp av exportstöd.
Jordbrukspolitikens miljöstöd måste därför vara
riktade och värdebaserade, för att de ska ge de rätta,
långsiktiga incitamenten och en effektiv fördelning
av resurserna.
Den nuvarande jordbrukspolitiken är viktig för
betesmarkerna och odlingslandskapet, även om mer
miljönytta kan uppnås med än bättre utformade
stöd. Kompensationsstödet ges till missgynnade
områden. Utan kompensationsstödet skulle vi förlora 28 000 hektar betesmark med så kallade allmänna värden, med de villkor som gällde 2015. Det
skulle då också finnas 100 000 färre kor, varav 6 000
mjölkkor, och nästan inte några dikor i Norrland.
Utan vallstödet så skulle det, allt annat lika, finnas
50 000 nötkreatur mindre i Sverige, men det skulle
nästan inte vara någon skillnad i hur stor areal betesmarker som skulle hävdas.
Det beror på att vallstödet har två motsatta effekter: dels minskar det kostnaderna för foderproduktionen, vilket ökar antalet nötkreatur, dels medför
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det att det blir lönsammare att använda åker till vallbete. Det medför i sin tur att många betesdjur föds
upp på åkerbete i stället för på naturbetesmarker.
Betydligt mer miljönytta skulle kunna fås om stöden
blev bättre utformade (Jordbruksverket, 2016).
Utan miljöersättningen till slåtter- och betesmarker skulle det finnas betydligt mindre betesmarker
i Sverige, 98 000 hektar betesmark med allmänna
värden och 87 000 hektar betesmark med särskilda
värden (Jordbruksverket, 2014). Gårdsstödet medför att det finns 180 000 hektar betesmark med allmänna värden och 13 000 hektar betesmark med
särskilda värden mer än vad det annars skulle göra,
allt annat lika. Att gårdsstödet medför att så stora
arealer betesmark hålls i hävd beror givetvis på att
det fördelar mycket stödpengar. Per stödkrona är
betesmarksersättningen mest budgeteffektivt (ibid.).
Givetvis kan man öka arealen betesmarker om
man ger höga stöd som ökar lönsamheten i betesbaserad produktion. En fråga är vad som är bäst
sammantaget, om man tar med stödens totala effekter. Vilka andra effekter på miljö, produktion
och sysselsättning ger olika stöd, och hur påverkas
annan samhällsekonomi inom till exempel sjukvård
och privatkonsumtion då skattepengar används till
jordbruksstöd?
Samhällsekonomisk lönsamhet är ett monetärt
mått som väger in alla effekter som på något sätt
påverkar minst någon människa i samhället, även
framtida generationer. Beräkningar för år 2010 visar att miljöersättningen till slåtter- och betesmark
var samhällsekonomiskt mycket lönsam. Då ingår
samtliga viktigare välfärdspåverkande faktorer, som
resursförbrukning, ändrad/högre produktion av
livsmedel, klimat, andra miljöeffekter med mera.
Miljöersättningen ökade dessutom sysselsättningen
i Sverige med drygt 1 500 personer, främst på landsbygden. Även gårdsstödet var samhällsekonomiskt
lönsamt, till skillnad från vallstödet och kompensationsstödet (Jordbruksverket, 2014).
Jordbrukspolitiken har genomgått stora förändringar och kommer att se annorlunda ut i framtiden.
Enligt våra modellberäkningar och scenarier finns
potential att ytterligare optimera miljöstöden. I ett
scenario, med samma totala stödbudget men där
medel omfördelades mellan stöden i axel 2 i CAP, så
skulle det bli företagsekonomiskt lönsamt att bruka
ytterligare 48 000 ha betesmark, samtidigt som den
samhällsekonomiska lönsamheten skulle öka med
930 miljoner kronor per år (Jordbruksverket, 2014).
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Om även medlen till gårdsstöden används annorlunda skulle en ännu större areal betesmark och ytterligare samhällsekonomiska välfärdsvinster vara
möjliga att nå (Jordbruksverket, 2017).

En handlingsplan kräver många olika åtgärder
Det finns inte någon enskild åtgärd som räcker till
för att Sveriges hagar och ängar ska leva vidare och
öka till ”samhällsekonomiskt effektiv” areal och
kvalitet. Låt oss först slå fast att det finns många
möjligheter. Följande tankar inför en handlingsplan är mina personliga, och inte på något sätt
Jordbruksverkets officiella. De kan sammanfattas
under dessa punkter:
Jordbrukpolitiska
möjligheter

Potential

Större budget, högre stöd

Liten chans

Skärpta hänsynskrav,
restriktioner

Liten potential

Optimera dagens stödbudget

Avsevärd potential

Värdebaserade ersättningar

Sannolikt stor potential

Icke-politiska lösningar

Potential

Konsumentbeteende

Viss potential

Teknikutveckling

Möjligen stor potential,
men osäkert

Världsmarknadspriser

Mycket stort genomslag,
men kan vara både negativ och positiv, och endast
marginellt påverkbart

Större budget ter sig högst osannolikt. Det är liten
chans att CAP:s budget för jordbruksstöd skulle bli
större under överskådlig framtid, givet Brexit med
mera. Mer sannolikt är att den totala stödsumman
till svenskt lantbruk kommer att bli mindre än nu
(Rabinowicz, 2016). Förutsättningarna för att bevara betesmarkerna genom mer pengar denna väg
förefaller små.
Att skärpta hänsynskrav och restriktioner skulle
främja betesmarkerna har endast liten potential.
Man kan förbjuda skadlig verksamhet men inte
tvinga någon att bruka företagsekonomiskt olönsam
mark eller bedriva skötsel som är olönsam. Eftersom
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Optimerad stödbudget skulle ge såväl mer betesmarker som ökad samhällsekonomisk lönsamhet. Kor på strandhäll. Foto: Knut Per Hasund.

betesmarkernas miljötjänster är positiva, externa effekter, försvinner dessa om kraven innebär att brukaren väljer att avsluta produktionen.
Att optimera dagens stödbudget och ändra stöden
till jordbruket inom den nuvarande budgetramen
har däremot en väsentligt högre potential. Genom
att omfördela medel mellan stöden, men också genom att ändra geografiska avgränsningar och stödvillkoren, kan större areal bli företagsekonomiskt
lönsam.
Resultat- eller värdebaserade ersättningar skulle
kunna ge klart positiva effekter på betesmarkerna,
i stället för de nuvarande ersättningarna som är åtgärds- och kostnadsbaserade. Rätt utformade kan
de vara effektivare med högre miljönytta och lägre
kostnader, transaktionskostnader medräknade.
Resurserna kan då styras dit de gör störst nytta, vilket ger riktade incitament. Lantbrukarna blir fria
att välja de metoder som passar bäst för dem själva
och företaget, liksom för platsen och årets väderförhållanden för att producera miljötjänsterna. Andra
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fördelar skulle vara högre brukaracceptans, möjligheter till förenkling och bättre kontrollegenskaper
(Jordbruksverket, 2015; Keenleyside m.fl., 2014).
Viss potential finns i konsumentbeteendet. Konsumenterna av livsmedel i Sverige och världen styr
i hög grad vad och hur jordbruket kommer att producera. Efterfrågan på kött specifikt från naturbetesmarker har gjort att vissa producenter har kunnat
få ett högre pris på sådant kött och därmed bättre
förutsättningar att bruka betesmarkerna. Genom
märkning, produktutveckling, information till konsumenter och restauranger, etc., kan sådan konsumtion främjas. Min personliga uppfattning är att detta
är ett viktigt komplement till politiska åtgärder, särskilt lokalt, som kan bli än större.
Konsumentefterfrågan kommer dock aldrig att
räcka till för att nå våra miljömål för betesmarker
och biologisk mångfald eller till vad som vore en
samhällsekonomiskt motiverad mängd av och kvalitet på betesmarker. Om folk köper naturbeteskött
för att det är smakligare eller nyttigare bidrar det till
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att bevara betesmarkerna, så detta beteende kan vara
värt att underlätta. Om man gör det för att främja
betesmarkernas natur- och kulturvärden finns begränsningar av det enkla faktum att dessa är kollektiva nyttigheter. Man kan inte begära att en barnfamilj eller någon annan ska betala ett märkbart
högre pris för sin mat för att de värderar betesmarkernas fjärilar och gamla ekar, när andra inte betalar
men ändå kan ha lika stor nytta av betesmarkerna.
Man kan uppmuntra köp av ett dyrare naturbeteskött, men det vore orätt och oklokt att skuldbelägga
dem som inte gör det. Att köpa annat svenskproducerat nöt- eller lammkött bidrar också till odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.
Potentialen i teknikutvecklingen är osäker, möjligen är den stor. Ny teknik förändrar förutsättningarna för att ha betesdjur i naturliga gräsmarker. Kostnaderna för betesbaserad produktion eller
slåtter skulle kunna sänkas på avgörande sätt med
nya maskiner, styrning med IT-teknik och så vidare. Teknikbegreppet är emellertid mycket brett och
inkluderar allt som har att göra med hur produktionen bedrivs, det vill säga också sådant som stora
betesfållor och nya former av betesföretag. Frågan är
om myndigheter eller organisationer kan främja teknikutveckling som skulle göra betesmarkerna konkurrenskraftigare och lönsammare. Potentialen kan
vara mycket stor och långsiktig, men det är osäkert
hur utfallet blir. Det kommer också att ske kraftig
teknikutveckling inom annan livsmedelsproduktion, som kommer att sänka priserna på konkurrerande produkter.

•
•
•

Inför resultat- och värdebaserade miljöersättningar.
Mer utbildning och rådgivning till brukarna.
På övergripande plan:
- Utgå från välmotiverade principer med stöd
endast till positiva externa effekter som är kollektiva nyttigheter, och så vidare.
- Arbeta på EU-nivå.
- Främja positiv teknikutveckling.

Några tankar om strategier som behövs för att hantera handlingsplanen:
•

•
•

•
•
•
•

Aktivt jordbruk är en förutsättning för att bevara och utveckla de permanenta gräsmarkerna.
Det måste finnas företagsekonomisk lönsamhet,
en effektiv livsmedelsindustri som ger jordbruket
bra villkor och infrastruktur som underlättar för
företagen och hushållen på landsbygden.
Se hela landskapet som en helhet; slåtter- och
betesmarkernas värden beror också på det omgivande landskapet.
Förmedla kunskap och utbilda och medvetandegör både brukare och allmänhet på många olika
sätt, med verksamhet i skolor och förskolor, på
TV och genom kurser och så vidare.
Relevant ny kunskap måste genereras.
Utnyttja hästarna och utbilda hästägarna.
Utveckla nya företagsformer.
Skapa överkomliga och kloka lösningar för konsumenterna.

Policyåtgärder och strategier

Det krävs förstärkta insatser

Sammanfattningsvis listas exempel på policyåtgärder som kan vara effektiva:

Om odlingslandskapet med dess hagar och ängar
ska leva och utvecklas positivt krävs förstärkta insatser. Mitt budskap är att ängar och hagar värderas
högt! Befolkningens betalningsvilja är hög! Det är
samhällsekonomiskt lönsamt att ytterligare främja
dessa marker med alla deras fåglar, dofter och lekplatser!

•
•

Optimera jordbruksstöden (flytta pengar till riktad betesmarksersättning).
Återinför stöden till kulturmiljöerna (stenmurar,
åkerholmar och dylikt).
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Ekonomiskt hållbar hävd av svenska
naturbetesmarker
Karl-Ivar Kumm

Arealen betesmark i Sverige minskade fram till
mitten av 1990-talet då den nedåtgående trenden
bröts med hjälp av miljöersättningar och stöd till
betesdjur. Dessa styrmedel gjorde att arealen åter
ökade kraftigt fram till 2005, varefter åter en viss
minskning har skett trots fortsatta miljöersättningar
och stöd. Fortfarande är dock betesarealen betydligt
större än vad den var tiden innan styrmedlen infördes. Betesarealen har ökat trots att antalet nötkreatur har minskat (figur 1). En mycket snabb minskning av antalet mjölkkor (från 660 000 år 1981 till
340 000 år 2015) har till stor del kompenserats av
flera dikor. Nötköttsproduktionen har alltså blivit allt viktigare för att djuren ska räcka till för att
hävda betesmarkerna. Även flera får och hästar har
betydelse för den betesbaserade naturvården.
Många biologiskt och landskapsmässigt värdefulla naturbetesmarker har förlorat sin hävd och växt
igen under de senaste årtiondena, även om arealen

betesmark nu är större än vad den var för ett kvartssekel sedan (Carlsson och Hagman, 2015). Antalet
besättningar med nötkreatur har minskat i mycket
snabb takt (figur 1). De biologiskt och kulturhistoriskt särskilt värdefulla naturbetesmarkerna har
i stor utsträckning betats av små djurbesättningar,
ägda av äldre jordbrukare som inte har haft någon
efterträdare när de slutat (Kumm, 2003). Många
av de naturbetesmarker som förlorat sin hävd hade
säkerligen väsentligt högre bevarandevärden än
många av de nya betesmarker som tillkommit efter
mitten av 1990-talet. Betesmark avser i denna artikel de arealer som har beteckning betesmark i den
officiella statistiken. Naturbetesmark avser marker
med stora bevarandevärden.
En ökande andel av de kvarvarande jordbruksföretagarna är 65 år eller äldre (Jordbruksstatistisk
sammanställning, 2016). Det betyder att det är stor
risk att många av de kvarvarande naturbetesmarker-
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Figur 1. Areal betesmark samt
antal nötkreatur och företag med
nötkreatur i Sverige 1981–2015.
Observera att det är olika skalor i
figuren (Jordbruksverkets statistikdatabas).
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na kommer att förlora sin hävd inom en snar framtid, när dessa företagare slutar med sin verksamhet.
Naturligtvis riskeras hävden av många naturbetesmarker även när yngre lantbrukare slutar med kreatur. Orsaken är ofta att det finns lönsamhetsmässiga skäl och och arbetsmässigt bättre sätt för dem
att försörja sig på än med mjölk- och betesbaserad
köttproduktion.
När lantbrukare med naturbetesmarker slutar
måste nya brukare ta över om inte natur- och land-

skapsvärden ska förloras. Kontinuiteten i hävden
måste upprätthållas för att värden ska bibehållas.
Någon av bygdens kvarvarande djurhållare har i
många fall, sedan miljöersättningarna infördes, tagit över de marker som annars skulle ha blivit obetade. Det gäller om det är åtminstone någorlunda
stora och välbelägna marker. När bygdens siste
kreaturshållare slutar blir det mera problematiskt,
särskilt om det är långt avstånd till nästa gård med
betesdjur. Om dessutom naturbetesmarkerna är små

Betesmarker har förlorats trots miljöersättningar och stöd. Övre bilderna: Vråna, Alingås, 1983 och 2012. Nedre bilderna: Skår i Gökhem,
1984 och 2012. Foton: Tore Hagman/N.
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och ligger splittrade i landskapet, så blir det dyrt
för en djurhållare långt bort att ta över beteshävden.
Ska markägaren också ha en del av stöden och inte
bara brukaren, är det stor risk att ingen finner det
lönsamt att ta över beteshävden.
Det är viktigt att underlätta för befintliga nötkreatur- och fårbesättningar att fortsätta bruka och
helst också expandera, för att långsiktigt kunna bevara våra värdefulla naturbetesmarker. Men framtiden ser mörk ut. Det är realistiskt att anta att antalet företag med betesdjur kommer att fortsätta att
minska, om än i långsammare takt än tidigare. Den
siste djurhållaren kommer att sluta i allt flera bygder. Det är väsentligt att bygga upp nya företag som
kan kombinera lönsam betesbaserad köttproduktion
med förmåga och intresse att beta värdefulla marker,
även på gårdar och i bygder där det inte längre finns
lokala betesdjur. Jag skulle vilja kalla dem naturvårdsentreprenörer (Kumm, 2004; Kumm, 2014).
Sådana naturvårdsentreprenörer bör kunna ha som
uppgift att också restaurera igenväxta betesmarker
och hävda slåtterängar som ingen annan kan eller
vill slå.
Det gäller inte bara att underlätta för befintliga
djurbesättningar att fortsätta bruka naturbetesmarkerna och även expandera. Det är också viktigt att
bygga upp nya företag som kombinerar köttproduktion och naturvårdsentreprenad. Lönsamheten måste vara tillräckligt god. För ekonomisk hållbarhet
torde det vara nödvändigt att intäkterna från kött,
miljöersättning och stöd täcker alla produktionskostnader; vinterfoder, nya byggnader för djurens
övervintring, marknadsmässig arbetsersättning till
anställda och företagare, etc.

Betesbaserad produktion, som den normalt bedrivs i Sverige, har hittills inte förmått att betala
nya byggnader och marknadsmässiga löner (SLU
1975–2017, områdeskalkyler). Viktiga orsaker till
de höga kostnaderna i den svenska produktionen är
små och spridda betesmarker och små besättningar
(Jordbruksdepartementet, 2004). Detta ger höga
kostnader för bland annat byggnader, stängsel och
arbete per hektar och per djur. Ekonomiskt hållbar
hävd av små spridda naturbetesmarker torde i allmänhet kräva högre miljöersättningar än de nuvarande. Risken är annars uppenbar att hävden upphör
när befintliga byggnader, stängsel och/eller brukare
är utslitna och behöver ersättas.
Det är möjlig att skapa förutsättningar för ekonomiskt hållbar hävd av små spridda naturbetesmarker på vissa ställen, om de bildar större fållor
tillsammans med intilliggande igenväxt betesmark
som kan restaureras och/eller skogsmark som tidigare har varit jordbruksmark. Skogsmarken kan då
omvandlas till betesmark efter slutavverkning. I fållorna kan man kanske inkludera gamla ogödslade
betes- och slåttervallar; alltså marker som nu i vissa
fall betecknas som betesmark. Sådana stora fållor
ger lägre kostnader per hektar för stängsel och för
djurens hantering, vattenförsörjning och tillsyn.
Fållor av denna typ skulle kunna ge underlag för
större ekonomiskt hållbara besättningar och vara
attraktiva för betesentreprenörer (Kumm, 2004).
Om antalet kor, och därmed antalet födda kalvar, fortsätter att minska blir det allt viktigare att de
kalvar som föds går på bete så mycket som möjligt.
Stutar med 2–3 betessäsonger före slakt är i detta
perspektiv bättre än tjurar som föds upp på mindre

Nya företag med lönsamhet i kombinationen köttproduktion och naturvårdsentreprenad kan ha betydelse för naturbetesmarkernas fortlevnad. Foto: Ylva Nordin.
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bete eller inget bete alls. På gårdar med mycket naturbetesmarker med hög miljöersättning är också
stutar lönsammare än tjurar (Hessle och Kumm,
2011).
Nötköttsproduktion kan vara problematisk ur
klimatsynpunkt, men mycket beror på produktionssättet. Diko- och betesbaserad nötköttsproduktion
har större utsläpp av växthusgaser per kg producerat
kött än annan köttproduktion av kyckling och svin
(Jordbruksverket, 2011; Bryngelsson m.fl., 2016).
Om/när klimatproblemen gör det nödvändigt
med utvidgade styråtgärder för att begränsa fortsatt
klimatförändring, kan det bli ett hot mot naturbetesmarkerna. Ett sätt att avvärja detta hot kan vara att
etablera kolinlagrande och bioenergiproducerande
lövträdsdungar i betesmarkerna (Jordbruksverket,
2011). Det finns ju också en lång tradition med
producerande träd i svenska betesmarker. Vid en
KSLA-sammankomst redan 1960 konstaterade
Giöbel (1960): ”I den äldre betesskötseln röjde man
hagarna men kalhögg dem inte. Man ville helst ha
lövträd. /.../ Av träden fick man slöjdvirke och ved
samt löv till vinterfoder. De fallande löven gav förna
och mull som befrämjade gräsväxten.” Waesterberg
(1960) beskrev att värdet av skogsproduktionen vid
hagmarksbruk kunde vara betydande.

Sammanfattning
Möjligheterna till ekonomiskt hållbar hävd av
svenska naturbetesmarker kan sammanfattas i följande punkter:
•

•
•
•
•

•

Miljöersättningar och stöd har gjort att minskningen av arealen betesmark fram till mitten av
1990-talet nu har brutits och att vi nu har mera
betesmarker än för tjugofem år sedan.
Dikor och stutar har blivit allt viktigare för naturvården när antalet mjölkkor och därmed antalet kalvar födda av mjölkkor minskat.
Naturvårdsentreprenörer kommer att bli allt viktigare för naturvården när antalet besättningar
med betesdjur minskar.
Högre miljöersättningar än vad som nu är fallet
krävs i många fall för ekonomiskt hållbar hävd av
små spridda naturbetesmarker.
Stora sammanhängande betesmarker och stora
besättningar är viktiga för att ge djurhållarna
ersättning i nivå med andra yrkesgrupper, och
för nödvändiga investeringar i byggnader och
stängsel med mera.
För klimatanpassning kan det bli angeläget med
lövträdsdungar i betesmarkerna, eftersom de är
både kolinlagrande och bioenergiproducerande.
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De sista ängarna
Henrik Ekman

Äng
Ordet för tanken till blommande sommar fast vi
glömt dess roll i gamla tiders hushållning. Hur
många bilister på väg in mot Stockholm söderifrån
tänker på slåtter när de ser skyltarna mot Fruängen
och Gubbängen? I Östergötland hette det hump,
som Tage Danielsson lärt oss i Elektricitetsvisan:
”Dä ä för jäkligt vad vi fått dä bra, i både vreten å
humpen.”
I eklandskapet söder om Linköping är det gott
om humpnamn på kartan. Här har jag strövat mycket med min kamera genom åren på vår släktgård
Bjärka-Säby och fast mitt mål oftast var att fånga
något rådjur eller några hjortar på filmen växte sig
mitt intresse för landskapet och dess historia allt
starkare.
Bilderna som fångade denna dynamik är också
de som fått något bestående värde.

Gården kom i vår familjs ägo på 1800-talet.
Min farfars far, den förmögne köpmannen Oscar
Ekman från Göteborg, ville gardera sig mot tidens
ekonomiska svängningar och investera i jord. År
1868 förvärvade han östgötagodset Säby (som först
senare fick sitt dubbelnamn Bjärka-Säby) ihop med
en kompanjon som dock avled två år senare varefter han stod som ensam ägare. I väntan på att hans
lille son Oscar, min farfar, skulle bli vuxen anställde
han lantbruksläraren Ivar Insulander som förvaltare. När han kom till Säby, 37 år gammal, var Ivar
Insulander redan ett aktat namn i lantbruks-Sverige.
Många hade haft honom som lärare. Från sitt tillträde hösten 1876 rapporterade Insulander under 25
års tid regelbundet till Oscar Ekman om vad som
hände på gården. Dessa brev är en fantastisk källa
till kunskap om en brytningstid i Sverige, speglad
genom en gård i Östergötland.

Försöken att fånga ett rådjur eller några hjortar på film ökade också intresset för landskapet och dess historia. Foto: Henrik Ekman/N.
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Arbetslaget i Wessentorp, Bjärka-Säby, i början av förra seklet. Foto: Johan Thorin.

Landskapet som mötte Insulander var ålderdomligt, även med 1870-talets mått mätt. Sedan början
av 1700-talet hade åkerarealen i Sverige växt tre och
en halv gånger under trycket av befolkningsökningen. Skogen hade trängts tillbaka, ängarna odlats upp
och våtmarkerna var utdikade.
Av detta märktes inte mycket på Säby. Den närmast föregående ägaren Sigge Sparre hade ändå
gripits av tidens odlingsiver. Ekstubbar och stenar
stack upp i många åkrar. De var tydliga tecken på att
ängarna odlats upp men också på brådska och slarv,
när arbetet utfördes. Sparre hade engagerat värmlänningar till uppodlingen. Att söka sådant jobb på
andra håll var allmänt utbrett bland värmländska
män, inte minst i Fryksdalen, och ett arbetslag hittade alltså vägen till Bjärka-Säby. Särskilt noggranna tycks de inte ha varit. Värmlänningarna arbetade
på ackord och folk som var med kunde berätta hur
de ”for och odlade mellan ekarna, flåhackade och
brände, men gjorde varken diken eller bröt sten eller
stubbar”. Ivar Insulander tyckte inte om vad han såg.
Här krävdes åtskilligt av stenbrytning och täckdikning.
Då farfars far köpte godset fanns där elva arrendegårdar och 52 jordtorp. Torparna, men inte arrendebönderna, hade bland sina skyldigheter både
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tunnland och herrgårdshumpar att sköta. Det betydde att de skulle skörda två till fyra tunnland råg
eller vårsäd och slå en viss ängslott åt herrgården.
Av berättelserna framgår att det fanns två olika varianter av herrgårdsslåtter, antingen eftermiddag eller
tidig morgon. Vid morgonslåttern skulle torparen
vara på plats klockan fem och hålla på till åtta. Först
därefter kunde han ta hand om sitt eget jordbruk.
Eftersom en del torp låg nästan en mil från herrgården blev det orimliga restider. Ivar Insulander satte
därför upp en gräns – torp på större avstånd än en
fjärdingsväg (knappt 2,7 kilometer) slapp dagsverksskyldigheten.
Ängen hade många ansikten. I Östergötland
var det lummigt och den store botanisten Rutger
Sernander, som studerade och skrev om BjärkaSäbys naturvärden på farfars uppdrag, kallade dessa
marker för lövängar. Han var orolig för deras framtid, med all rätt.
Vid 1600-talets slut fanns det på Säby ungefär
sex gånger mer äng än åker. 1878 hade åkern gått
förbi. Då hade godset i runda tal 1 700 tunnland
åker, 1 300 tunnland äng och 4 800 tunnland skog
och hage.
Bakom utvecklingen låg inte bara uppodlingen.
Man hade också börjat odla hö på åkern. I Säbys
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Ett år byggde mellanspetten bo i en hög murken björkstubbe i Djurgårdshumpen. Foto: Henrik Ekman/N.

gårdsbok från 1860–1861 redovisas för första gången inköp av en klöversåningsmaskin. Samma år
köper man in 5 lispund1 (knappt 43 kg) klöverfrö.
Det innebär början till slutet för ängen. Dess fortsatta tillbakagång syntes i skördesiffrorna. När Ivar
Insulander sammanställer 15 års erfarenheter som
förvaltare har spannmålsskörden ökat med 32 procent medan höskörden tvärtom minskat lite, ”hvilket senare förhållande beror derpå, att under tiden
en del naturliga ängar, som förr skördades till hö,
dels blifvit odlade, såsom Björkkärret, Smalkärren,
Kolnäset och Sätra, dels blifvit utlagda till betesmark, såsom Nyängen och Qvarnängen”.
I Kvarnängen fick den gamla lövängen leva kvar
som vidsträckt beteshage. Den är så utsökt vacker
där den böljar fram utmed Stångån. Där har jag
smugit otaliga gånger med min kamera. Om våren
blandades här stararnas och trastarnas sång med
mellanspettens jamande från ekarna, lite som en
ynklig ormvråk i tonen.
Jag får skriva i imperfektum för 1982 dog mellanspetten ut från Sverige. Beroendet av ekar blev
fågelns öde. Östergötlands eklandskap var dess sista

fäste i vårt land. Så länge de forna lövängarna med
ek levde vidare som betade ekhagar, förbundna med
varandra, klarade mellanspetten sig hyggligt. Möten
med mellanspetten var fortfarande självklara inslag
vid besöken på Bjärka-Säby, då när mitt fågelintresse växte fram på sextiotalet.
Men granplanteringarna bredde ut sig och styckade upp ekhagarna i större och mindre fragment. Då
klämtade klockan för den vackra lilla fågeln även
här i Östergötlands eklandskap.
Mellanspetten är vek för att vara hackspett. Den
jamar i stället för att trumma och pillar hellre än
att hacka. Det är en klok strategi, så länge det finns
ekar. Genom att försiktigt lirka fram de sovande
spindlarna från ekbarkens skrymslen i stället för att
brutalt hacka bort skyddet har den kvar sitt skafferi till nästa vinter. Bland unga granar med slät
bark är metoden däremot värdelös. Ett år hittade
jag mellanspettens bo i en hög murken björkstubbe
i Djurgårdshumpen, ängen som fick sitt namn efter
hjortparken intill, fortfarande i bruk trehundra år
efter att Carl Persson Natt och Dag anlade hägnet.
Bofotografering är ingen metod att rekommendera.

1. 1 skålpund = 425,076 gram; 1 lispund = 20 skålpund = 8 501,52 gram, det vill säga cirka 8,5 kg.
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Mossbelupna stängselrullar ligger kvar i skogen som tysta vittnesmål om hagar som en gång var. Foto: Henrik Ekman/N.

Men när de tiggande ungarna hängde i öppningen,
på vippen att flyga ut, tordes jag ta några bilder. Idag
har de blivit sorgliga dokument över ett svunnet kapitel i svensk natur.
Mellanspetten tyckte om att bygga bo i
björkstubbar, kanske för att veden är så mjuk att den
knappt behöver hacka, kanske för att ungarnas vita
ansikte går så väl ihop med barkens färg. Men när
vi försökte följa upp häckningarna under den dystra
nedgången på sjuttiotalet hände det inte så sällan att
där stack ut ett mörkt ansikte i stället. Stararna hade
tagit över mellanspettens hål. Då svor vi över den
brutala staren. Senare har vi fått inse att även den
är en förlorare i dagens svenska landskap. Den är
inte beroende av just ekar men väl av kombinationen
hålträd och betat gräs. Blir det för långt emellan får
staren svårt att kila omkring och söka föda. Ligger
boet mer än 500 meter från gräsmarkerna lönar det
sig inte för staren att häcka.
Fram till mitten av 1900-talet fanns det lämpliga häckningsplatser överallt för staren på det stora
Säbygodset. Ännu brukades då flertalet av de 11 arrendegårdarna och 52 torpen. Det var gott om ängar
och beteshagar och nära till bra bohål i träd eller
hus. Idag är det betydligt sämre.

48

Riksdagen beslutade 1947 om en ny jordbrukspolitik. Med piskor och morötter skulle små olönsamma enheter läggas ner eller slås ihop. Gränsen
för en sund och livskraftig gård sattes vid 10–20
hektar åker. Det kallades för ett basjordbruk och
skulle kunna försörja en familj. Mellan åren 1944
och 1970 halverades antalet brukningsenheter. I
husen bor det idag fritidstorpare som jag. Nu slyade
markerna igen kring Pinnerum, Barkesved, Eketorp,
Stora Hagen, Hållingstorp, Berglund, Sjöberga,
Mårdstorp, Hästemon, Olofsmålen. Namnen är
fyllda av poesi, men det kan man knappast säga om
platserna längre.
Särskilt dramatisk var utvecklingen för den naturliga betesmarken, ängarnas efterträdare. På kort
tid, mellan 1944 och 1970, minskade hagarna med
hela 75 procent och stängslens taggtråd rullades
ihop. Skogen tog över. Många mossbelupna rullar
ligger fortfarande kvar i skogen som tysta vittnesmål
om hagen som en gång var.
Nedläggningen av småjordbruk var kanske nödvändig, men det var starten på en lång utförsbacke
för staren och för bondgårdarnas övriga fåglar i det
öppna landskapet. Idag hittar vi många av bondens
tidigare grannar av fåglar, insekter och växter på
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Många ekhagar finns ändå kvar. Foto: Henrik Ekman/N.

rödlistan för hotade arter. Antalet starar minskade
på knappt 25 år, mellan åren 1975 till 1998, med 50
procent, en halvering av populationen.
Sedan dess har det varit nästan ytterligare en
halvering, enligt Artdatabanken. Man befarar att vi
på sikt inte kommer att ha några starar alls i norra
Sveriges inland eller i södra Sveriges skogsbygder. För staren har det också varit förödande att så
många gårdar slutat med djurhållning. 1960 fanns
det en och en halv miljon kor i landet. År 1976 var
de enligt Jordbruksverket 663 800 stycken fördelade på 56 492 mjölkföretag. År 2015 fanns det bara
4 200 mjölkföretag och 338 400 mjölkkor.
En gyllene och grön parentes, i varje fall nere i
Östergötlands eklandskap, öppnade sig dock innan
igenväxningen gått för långt och innan några granplantor stoppats i jorden. Böndernas gamla marker
upplevde en grön frigörelse som skimrade alldeles
särskilt någon vecka in i maj. Då sjöng lövsångare
och flugsnappare och rådjuren fick ha kornas och
fårens hagar för sig själva. Det var ett leende lummigt landskap där rådjuren stortrivdes – och där
jag kunde vandra kilometervis i tidiga morgnar
med min kamera. Floran fick ett tillfälligt upp-
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sving. Slåtterängens blommor tog chansen att
skjuta i höjden från att ha hukat under betestrycket.
Prästkrage, midsommarblomster och gökärt blommade praktfullt. Det bara en ändlös rymd av vackra
hagar. Nog visste jag att det var något tillfälligt, att
utvecklingen obevekligt skulle leda till att markerna
slöt sig igen, som lövskog eller barrskog.
Märkvärdiga är bilderna inte, men minnena är
ovärderliga. Och somliga bilder har med tiden fått
ett dokumentärt värde, för den här epoken kommer
inte tillbaka. Man lägger ner landets småjordbruk
bara en gång. En gammal grässvål är robust och kan
hålla förbuskningen stången ett tag (om inte vildsvinen går fram med sina jordfräsar). Den gröna parentesen bestod därför bara i tio år innan den avlöstes av
1980-talets bittra debatt om ”5:3-skogarna”, statens
kampanj för att tvinga markägarna att plantera gran
över de gamla hagarna.
De mest värdefulla ekhagarna finns dock kvar.
Det var arrendegårdarnas hagar utåt periferin som
växte igen till skog, inte ”herrgårdshumpar”. Där
gick korna kvar. Och där kan jag alltjämt infinna
mig klockan fem om morgnarna för att njuta – utan
dagsverkarnas skyldighet att hjälpa till med slåttern.
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Behövs ängar och naturbetesmarker i ett multifunktionellt landskap?
Henrik G. Smith

Ängsmarker och naturbetesmarker är traditionella
inslag i våra jordbrukslandskap. En gång var jordbruket helt beroende av dessa marker, både för att klara
djurhållningen och som en källa till näringsämnen
för gårdens åkrar via djurens gödsel. Ett gammalt
talesätt uttryckte det ”äng är åkers moder”. Ängarna
har i det stora hela spelat ut sin roll i kretsloppet i det
moderna jordbruket. Foder kan produceras på rationellare vis och konstgödning och kvävefixerande
grödor kan bidra med näringsämnen (Ekstam och
Forshed, 2000). Effekten har blivit en dramatisk
minskning av ängsmarkerna till att enbart omfatta
fragment av den ursprungliga utbredningen. Vissa
ängsmarker hävdas numera genom bete i stället för
med slåtter. Även naturbetesmarkerna har minskat
kraftigt på grund av bristande lönsamhet.
Parallellt med denna förändring har jordbruket genomgått en kraftig intensifiering, med ökad
produktion per arealenhet som följd. Genom strukturrationalisering med ökad specialisering av gårdar, borttagande av odlingshinder, täckdikning,
användning av konstgödning och växtskyddsmedel
med mera, har jordbrukets förmåga att förse oss
med billiga livsmedel ökat kraftigt. Den biologiska
mångfalden i jordbrukslandskapet har minskat som
en konsekvens av detta. Det är talande att hälften
av våra rödlistade arter finns i jordbrukslandskapet.
De naturliga gräsmarker som finns kvar, oftast
som naturbetesmarker, härbärgerar en stor del av
den biologiska mångfald som är knuten till jordbrukslandskapet. Vissa arter är helt beroende av
dessa marker, medan andra arter utnyttjar gräsmarkerna under delar av sitt liv. Variationen mellan olika typer av naturbetesmarker och slåtterängar är stor
beträffande fuktighet, näringsrikedom, förekomst
av träd och buskar, eller skötsel, till exempel betestryck. Det totala antalet organismer som gynnas av
dessa marker är därför mycket högt. Det gäller även
många rödlistade arter.
Samhället satsar pengar på att bevara dessa marker, på grund av deras stora värden. Villkoren i er-
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sättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar och deras konsekvenser för biologisk mångfald
kan diskuteras. Denna ersättning är dock avgörande
för att det fortfarande finns ett relativt stort inslag
av naturbetesmarker i många svenska landskap
(Smith et al., 2017). Sverige har skrivit under den
internationella konventionen om biologisk mångfald och har därmed åtagit sig att bevara den biologiska mångfalden för framtiden. Därför finns det i
grunden ingen anledning att ifrågasätta detta stöd.
Däremot kan man fundera över om betesmarksstödet idag används på ett kostnadseffektivt sätt. En
analys av kostnadseffektivitet kräver dock en bred
analys av vilken roll de naturliga gräsmarkerna spelar i landskapet.
Jordbrukslandskapets primära funktion är att
producera livsmedel, men samtidigt förser oss landskapet med en rad olika ekosystemtjänster – det vill
säga ”ekosystemens indirekta och direkta bidrag
till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket,
2012). Många av dessa tjänster är på olika sätt kopplade till biologisk mångfald i vid mening. Vissa av
tjänsterna påverkar jordbruksproduktionen positivt,
exempelvis bins pollinering av grödor, spindlars
konsumtion av skadegörare och markorganismers
omsättning av näringsämnen. Andra tjänster bidrar
till ett multifunktionellt landskap, där den biologiska mångfalden kan bidra till landskapets estetiska
värden eller där organismer spelar en viktig roll för
att upprätthålla funktioner som kommer oss alla till
nytta, som klimatreglering, vattenreglering och erosionskontroll.
Ekosystemtjänsten pollination är ett gott exempel på hur naturliga gräsmarker kan bidra till
dessa tjänster. Dagens jordbrukslandskap är delvis utarmade på pollinatörer som humlor och bin.
Detta kan minska grödors pollination och därmed
minska avkastningen. Det innebär också en annan
risk, eftersom det gör oss mer beroende av honungsbiet som den dominerande pollinatören (Potts et al.,
2016). Vilda pollinatörer kan vara effektiva som pol-
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Klöverhumlan, Bombus distinguendus, är i likhet med många andra vilda pollinatörer hotad av jordbrukets intensifiering.
Foto: Teppo Mutanen.

Blomremsor kan gynna pollinatörerna, fler ostörda livsmiljöer
minskar mängden naturliga fiender och därmed även behovet av
bekämpningsmedel. Foto: Henrik G. Smith.

linatörer av grödor, även om det finns honungsbin
tillgängliga (Garibaldi et al., 2016). Vissa grödor
pollineras till och med bättre av vilda pollinatörer. Naturliga gräsmarker i ett landskap bidrar till
starka populationer av vilda pollinatörer, eftersom
de bidrar både med boplatser och med födoresurser,
blommor, under perioder när grödor inte blommar
(Öckinger och Smith, 2007). För en lantbrukare
som odlar grödor som är beroende av insektspollination, kan det löna sig ekonomiskt att slå vakt om
de naturliga gräsmarkerna för att bevara livskraftiga
populationer av vilda pollinatörer.
Ett problem är dock att vilda pollinatörer inte
respekterar ägogränser. Det kan leda till det som
kallats ekosystemtjänsternas dilemma (Lant et al.,
2008). Den enskilda lantbrukaren får då stå för
kostnaden för att upprätthålla dessa marker, medan
grannarna gratis får vara med och dela på vinsten
(Cong et al., 2014). För att slå vakt om ekosystemtjänsten pollination måste man därför både synliggöra dess värde och hitta förvaltningsformer som
gör att denna gemensamma ekosystemtjänst tas tillvara (SOU 2013:8, Goldman et al., 2007).
Ekologisk intensifiering är ett förslag som framförts för att möjligen gynna jordbruksproduktion,
genom stärkta ekosystemtjänster (Bommarco et al.,
2013). Man skulle kunna stärka diverse ekosystemprocesser som gynnar produktion av grödor genom

vissa enkla åtgärder. Dessa ekosystemtjänster kan
delvis ersätta tillsatser som potentiellt är miljöskadliga. Ökad mullhalt kan gynna den biologiska
mångfalden i marken och leda till bättre nyttjande
av näringsämnen och mindre behov av konstgödning (Brady et al., 2015). Blomremsor och andra
enkla åtgärder kan gynna pollinatörer och skörden
av pollinerade grödor ökas (Kovacs-Hostyanszki et
al., 2017). Genom ökat inslag av ostörda livsmiljöer
i ett landskap kan mängden naturliga fiender gynnas
och behovet av bekämpningsmedel minskas (Rusch
et al., 2010).
Enkla åtgärder kan gynna organismer som bidrar med viktiga ekosystemtjänster, till exempel de
relativt vanliga insekterna som nu står för huvuddelen av pollineringen av grödor (Kleijn et al., 2015).
Men det är inte lika klart att detta samtidigt gynnar
bevarandet av sällsynta arter. Bevarande av ekologisk mångfald i meningen att bevara sällsynta arter
och att öka populationer av arter som utför viktiga
ekosystemtjänster, är delvis olika mål. Detta, som
ibland kräver olika åtgärder, har rönt begränsad
uppmärksamhet (Senapathi et al., 2015; Ekroos et
al., 2014). Att bevara naturliga gräsmarker, det vill
säga ängar och hagmarker, är en elegant lösning eftersom de fyller det dubbla syftet att bevara biologisk
mångfald i meningen sällsynta arter och att ge jordbruket viktiga ekosystemtjänster.
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Naturliga gräsmarker bidrar också till andra ekosystemtjänster än pollinering. Tillsammans skapar
de ett landskap med många värden – ett multifunktionellt landskap (Bullock et al., 2011). Sambanden
mellan ett sådant landskap och biologisk mångfald
är ibland direkta, som att ett ökat inslag av fjärilar
och fåglar i landskapet ger det ett högre estetiskt
värde. Ibland är de indirekta, som att naturliga gräsmarker bidrar till vattenreglering, klimatreglering,
möjligheter till rekreation med mera, samtidigt som
den biologiska mångfalden gynnas (Hönigova et al.,
2012).
En viktig fråga blir då: Var ska dessa marker
bevaras? Naturligtvis finns det en historisk aspekt.
Marker med lång kontinuitet med hävd, framförallt i landskap där markerna inte fragmenterats i
alltför hög utsträckning, har höga bevarandevärden (Lindborg och Eriksson, 2004). Det är viktigt
att dessa inte förloras. Ekosystemtjänsterna måste
samtidigt bevaras och gynnas på ställen där de behövs, det vill säga där grödorna odlas, där folk bor
och behöver rekreation, där vattenregleringen inte
fungerar, etc. Detta leder sannolikt till att inte bara
bevara befintliga marker, utan även till att hitta metoder så att man kan återskapa, restaurera, naturliga
gräsmarker i intensivt odlade bygder, och att detta
kan förenas med ett ekonomiskt bärkraftigt jordbruk. Detta ställer krav på tvärvetenskaplig forskning som integrerar ekologiska, ekonomiska och

sociala aspekter, för att hitta innovativa lösningar
som accepteras av lantbrukare likaväl som de visar
hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i de
policys, regler och styrsystem som reglerar markanvändningen i jordbruket.
Till slut en annan fråga: Är det moraliskt försvarbart att gynna naturbetesmarker, när vi vet att
en del av klimatpåverkan kommer från alla idisslande djur, genom deras utsläpp av metan?
Ja, men det gäller att ha sinne för proportioner.
Om vi verkligen vill minska klimatpåverkan från
idisslande djur finns det stora möjligheter att dra
ned på köttkonsumtionen som sådan, utan att detta
drabbar naturbetesmarkerna. Det mesta av köttproduktionen av nöt sker idag på vall på åkermark och
genom kraftfoder. Genom att basera köttproduktionen på naturbetesmarker och minska konsumtionen
kan man klara både klimatmål och den biologiska
mångfalden (Röös et al., 2016)!
Det finns inte en enkel lösning på att bevara
naturliga gräsmarker i ett ekonomiskt bärkraftigt
jordbruk. Ett första steg i en handlingsplan är att
visa på den betydelse dessa marker har, både för ett
hållbart jordbruk och för de andra ekosystemtjänster
som de förser oss med i ett multifunktionellt landskap. Många av dessa värden, den mångfald av värden de förser oss med, har vi en moralisk skyldighet
att bevara till framtida generationer!

Naturliga gräsmarker skapar landskap med många värden – multifunktionella landskap. Foto: Henrik G. Smith.
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Vem bryr sig om ängen och hagen?
Marie Stenseke

Vad spelar ängar och hagar för roll för oss, dagens
urbana människor? Vi som inte äger någon jordbruksmark och inte heller har någon direkt koppling till slåtterängar och beten som brukare och
djurhållare. Vi, vars länkar till dessa marker är som
konsumenter, friluftslivsutövare, medlemmar i olika
intresseorganisationer och (o)informerade skattebetalare. Vad tänker vi, vad vet vi och hur förhåller vi
oss till den svenska sommarhagen?
När det gäller landskapet och dess former, har
flera forskare konstaterat att för att något ska vara
bestående så behöver det ha en funktion. Om en
företeelse till synes inte fyller någon funktion kommer det sannolikt att försvinna på sikt (Rotherham,
2013; Antrop, 2006, Lowenthal, 1985). Naturliga
gräsmarker, som ängar, beteshagar och skogsbeten,

har genom historien varit helt avgörande för livsmedelsförsörjningen i landet. Denna centrala funktion har gått förlorad med utvecklingen av det moderna jordbruket, på grund av gräsmarkernas relativt
sett vanligen låga produktionsförmåga. Bevarande
av biologisk mångfald och kulturhistoria kan fövisso
ur ett överordnat samhällsperspektiv betraktas som
nya funktioner för dessa marker (Myrdal, 2001).
Allmänhetens acceptans erfordras för att offentliga
medel ska avsättas till detta. Inga idéer om vad som
utgör vårt gemensamma samhällsansvar överlever
utan folkligt stöd, hur välgrundade de än må vara.
En övergripande fråga för denna artikel är därför
vad dessa marker spelar för roll, och vilken potential
det finns för att utveckla nya sammanhang och betydelser som bidrar till att de brukas och bibehålls.

Vad tänker vi, dagens svenskar, om ängar och hagar? Vad vet vi och hur förhåller vi oss till dem? Foto: Ulrika Stenseke.
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Jag har genom åren närmat mig ämnet ”allmänheten och betesmarkerna” från olika håll, som i
forskningsprogrammet HagmarksMISTRA och i
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Jag
ska här försöka ge svar både utifrån egna och andras
forskningsresultat från studier inom de områden
som naturrelationer, grön infrastruktur, mat och
landskap utgör. Jag ska göra kopplingar till internationell verksamhet inom arbetet inom FN:s panel för
biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services). Jag tar min utgångspunkt i frågan om förutsättningar för handling, för att vara aktionsinriktad, och jag låter framställningen inspireras av de tre
förmågor som enligt implementeringsforskningen
(Lundqvist, 1987) tillsammans utgör grunden för
aktion: Kunna – Vilja – Förstå.

Kan vi göra något?
Ser vi till förmågan att göra något för ängs- och
hagmarker, är det otvetydigt så att allmänheten har
möjlighet att påverka de naturliga gräsmarkernas
framtid:
•

•

•

Som medborgare kan vi vara med och influera
samhällets prioriteringar genom nyttjandet av
vår rösträtt vid allmänna val och genom vårt
deltagande i det demokratiska samtalet.
Som konsumenter kan vi välja att köpa kött från
naturbetesmarker och betala i butiken för produktens mervärde i det landskap där det producerats. Skribenten Michael Pollan uttrycker väl
vår betydande roll som konsumenter: You can vote
with your fork, in other words, and you can do it
three times a day (Pollan, 2006).
Som samhällsmedlemmar kan vi välja att engagera oss i hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar och andra sammanhang där ideella
insatser görs för att värna värdefulla kulturlandskap.

Vill vi ha ängs- och hagmarker?
Allmänheten har stor vilja att bibehålla landets ängsoch hagmarker. Ett flertal svenska studier visar samstämmigt att det finns en utbredd uppskattning av
ängar och hagar; för deras skönhet och för att de
bidrar till en känsla av välbefinnande. Flera studier
visar detta. I nationalekonomiska undersökningar
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har Lars Drake visat att det finns en stor betalningsvilja för bevarande av jordbrukslandskapet, och att
egenskaper som karakteriserar ängs- och hagmarker
dominerar bland motiven till detta (Drake, 1988).
Beteslandskapet rankas högt i Caroline Hägerhälls studier av vilka landskap som människor tycker
mest om (Hägerhäll, 1999). Tätortsnära betesmarker uppskattas av närboende i Malmö, påvisar Ingrid
Sarlöv-Herlin i ett forskningsprojekt. Bland annat
blir parkmarkerna mer levande och landskapsbilden
mer positiv. Närheten till betesdjuren uppskattas inte
minst av barnen och för att djur på bete ses som en
tradition som man gärna vill bevara (Sarlöv-Herlin
m.fl., 2010). Allmänhetens positiva inställning till
betesmarker märktes i Silvia Henningssons fallstudie i Linköping, där betesmarkerna förknippas med
avkoppling, avbrott i vardagen, sommar och semester. Markerna och de betande djuren ger en känsla
av sammanhang och djuren i sig ger rofyllda känslor. Samtidigt innebär det ett visst mått av spänning och mystik att få kontakt med stora tamdjur
(Henningsson, 2008).

Förstår vi att handling är nödvändig?
I fråga om allmänhetens insikter om att något behöver göras är svaret inte lika säkert och positivt som
för de tidigare två frågorna; om vi kan göra något
och om vi vill ha ängs- och hagmarker. Snarare finns
flera indikationer både på okunskap om vad ängar
och hagar faktiskt är och vad som förutsätter att
dessa marker och deras kvaliteter bibehålls.
Det går att finna flera tecken på denna okunskap i dagens samhälle. I en studie av konsumenter
av naturbeteskött, svarade en tredjedel ”Vet ej” på
påståendet ”Det finns ungefär lika många kor som
grisar på bete i Sverige”, då de tillfrågades vid köttdisken i en livsmedelsbutik i Göteborg (Plateryd,
2004). Detta kan kopplas till att insikterna och
kunskapen om landsbygdens landskap i allmänhet
visar sig bristfälliga i dagens Sverige, en konsekvens
av att allt färre har en närmare relation till jord- och
skogsbruk. Vid 1900-talets början bodde 75 procent
av landets befolkning på landsbygden. Det innebär
att dagens 50-åringar har en lantlig anknytning i
förhållandevis stor utsträckning, endast en eller ett
par generationer bakåt. Deras barn, dagens ungdomar, är dock ett steg längre bort från landsbygden.
För många i de yngre generationerna blir lantbruk
och djurhållning något exotiskt som de inte kan så
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Inte alls

Figur 1. Diagrammet indikerar att naturbegreppet för gemene man i första hand relaterar till hur befolkade olika områden är av människor
(Fredman m.fl., 2008).

mycket om, och som i likhet med mycket annat upplevs via media.
Förståelsen och kunskapen handlar inte bara om
landsbygdens landskap, utan det handlar också om
vad som förstås som ”natur”, och om det finns insikter om behovet av aktiv skötsel för att uppehålla
särskilda kvaliteter i markslag som ängar och hagar.
I en nationell enkät gjord inom forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring uppgav nära 60 procent
att de uppfattar beteshagar som natur helt och hållet. Ytterligare 25 procent betraktar hagarna som
natur till stor del (figur 1) (Fredman m.fl., 2008).
Problemet har bäring på bevarandeplaneringen, i
vilken den biologiska mångfalden sorteras som en
naturvårdsfråga. Begreppet ”natur” ställer till det
i förvaltningen av naturbetesmarker, eftersom det
skymmer att artrikedomen i dessa marker är ett resultat av samverkan mellan människan och markernas biologiska och fysiska förutsättningar.
Det finns mycket som tyder på att människors
kunskaper om arter är begränsade. I en enkätstudie
rörande naturbetesmarker, utförd i Linköpings stad,
ställdes frågan:
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Finns det någon växt- eller djurart som du speciellt
förknippar med områden där det går betande djur?
Av texten i enkäten framgick att frågorna relaterade till Tinnerö eklandskap, ett välbesökt område
i stadens absoluta närhet, som till stora delar består
av betesmarker. Totalt 196 enkätsvar kom in. I 67
procent av de inlämnade enkäterna gavs inget svar
på frågan. I de övriga enkätsvaren nämndes framförallt breda artgrupper, som träd, blommor, svampar, insekter, fåglar. Mest omnämnda specifika arter
var ek (11 gånger), smörblomma (9 gånger), klöver
(8 gånger), maskros (8 gånger), rådjur (6 gånger).
Ekoxe, som är Tinnerös mest kända raritet, nämndes endast av en (1) av de svarande (Henningsson
2008).
Det är emellertid ett misstag att utifrån den uppvisade bristande kunskapen dra slutsatsen att människor inte bryr sig och att den därmed motsäger det
som konstaterades tidigare, att det finns en utbredd
vilja att bevara ängar och hagar. Flera internationella studier pekar på att sinnlighet är viktigare än
sakkunskap (artkunskap) för människors naturrelation och naturkontakt (Beery, 2012; Carmi et al.,
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2015). I sammanhanget är det också värt att nämna
att beteendeforskningen ger vid handen att enbart
information är bland de minst effektiva sätten att
åstadkomma beteendeförändringar (Prager, 2012).

Vad får oss att gå till aktion?
Min korta genomgång av förutsättningarna för att
allmänheten agerar på det sätt den gör, kan enkelt
sammanfattas så här: ”Vi vill ha kvar ängarna och
hagarna, vi kan agera för att bidra till att dessa marker bibehålls, men vi förstår inte vad som behövs
för att de ska upprätthållas och inte heller att något
behöver göras.” Hur skulle då allmänheten kunna
stimuleras till att agera som konsumenter och till att
som skattebetalare och samhällsmedlemmar stödja
insatser för bibehållandet av ängar och hagar? Jag
vill lyfta fram fyra åtgärdsstrategier, vilka förenas av
att allmänhetens interaktion med hagar och ängar
står i centrum:
•
•
•
•

Underlätta upplevelser ”in real life”.
Underlätta konsumentens val.
Förmedla insikter och kunskaper.
Planera utifrån en helhetssyn på landskapet.

Underlätta upplevelser In Real Life (IRL)
Det kan inte tas för givet att viljan att bevara ängar
och naturbeten kommer att bestå. Mot bakgrund av
vad som ovan sagts om att vår relation till naturen
och naturpräglade miljöer snarare bör ses som en
fråga om upplevelser än som ett kunskapsområde,
är det angeläget att det finns goda möjligheter att
komma i närkontakt med naturliga gräsmarker och
betande djur i de urbana miljöer som är vardagsland-

skap för de flesta. Det handlar då också i hög grad
om att ta tillvara de ”nyttor” som interaktionen med
ängar och hagar ger, i form av psykiskt och fysiskt
välbefinnande, inspiration, kreativitet, identitet och
andra existentiella värden. I detta finns också förutsättningar att utveckla nya funktioner för hagar och
ängar, i linje med strömningar i tiden. Varför inte,
till exempel, dra fördel av det stora intresset för fysisk aktivitet som finns, och lansera slåtter, fagning
och hamling som unika träningspass i samarbete
med aktörer som sysslar med motion och kondition?
Underlätta konsumentens val
Det finns en växande flora av varumärkningar
för den som vill äta sig till ett öppet landskap:
Naturbeteskött från Öland, från Mälarhagar, från
Närke, från Roslagen och från Vindelälvens naturbeten, Uppsala Naturbete, Kaprifolkött, Gröna
gårdar, för att nämna några. Därtill finns ett stort
antal enskilda gårdar som säljer egenproducerat naturbeteskött. En fortsatt utveckling för märkning
av naturbeteskött är angelägen, för att hjälpa konsumenterna att se skillnad på kött och kött, utifrån
miljönytta och hållbarhetsperspektiv. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av en växande medvetenhet om utmaningar kopplade till klimatförändringar
och utsläppen av växthusgaser från djurhållning och
gödselhantering.
Förmedla insikter och kunskap
Kunskap är självfallet fortsatt viktigt, inte minst för
att det också är en grund för politiskt beslutsfattande
på olika nivåer i samhället. Sedan några få år tillbaka pågår internationellt arbete inom FN:s panel för
biologisk mångfald, IPBES, en panel motsvarande

Det bör erbjudas möjligheter att komma i närkontakt med naturliga gräsmarker och betande djur i de urbana miljöer som är vardagslandskap för de flesta av oss. Foto: Henrik Ekman/N.
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klimatpanelen, men med fokus på biodiversitet och
ekosystem. Den första omgången av rapporter håller
nu på att sammanställas, för att man vill förmedla den samlade kunskapen om förlust av biologisk
mångfald och om hur trenden kan vändas. Svenska
forskare är aktiva i det arbetet.
På samma sätt som spridningen av resultaten från
FN:s klimatpanel, IPCC, haft påverkan på politik
och opinion här, så behöver IPBES rapporter lyftas
fram och göras kända för en bred allmänhet genom
insatser av ansvariga myndigheter och andra aktörer.
KSLA har goda förutsättningar att vara med och bidra här. Ett nationellt seminarium har hållits i höst.
Planera utifrån en helhetssyn på landskapet
Det faktum att jordbrukspolitik, landsbygdspolitik
och den offentliga landskapsvården är beroende av
folkligt stöd, är naturligtvis en utmaning i ett urbant samhälle. Men det är också en möjlighet för att
möta de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. De

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna
av hållbar utveckling utgör en helhet, och i ett landskapsperspektiv kan dessa dimensioner vävas samman. Det betyder att vi måste ta sikte på lösningar
som samtidigt svarar mot flera utmaningar, där hot
om förlust av biologisk mångfald och kulturhistoria genom en minskning av ängs- och hagmarksarealen är en. Ett gott exempel i den riktningen är
Östra Vätterbranternas biosfärprogram. Här har
de olika hållbarhetsdimensionerna integrerats i sex
olika fokusområden: Biosfärsakademien, Energi
och klimat, Gastronomisk region, Levande landskap, Turism och friluftsliv, samt Varumärke Östra
Vätterbranterna. Dessa utgör tillsammans grunden för arbetet med biosfärområdestanken under
åren 2016–2021 (Östra Vätterbranterna 2016). Det
innebär konkret att naturbetesmarkerna i området
hanteras som mer än bara bevarandeytor och sammanlänkas med andra samhällsintressen, som lokal
livsmedelsproduktion, rekreation och god livsmiljö.
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Stöd och bidrag för ängs- och hagmarker
– några reflektioner kring realiteten för brukaren
Olof Lindén

Mycket har sagt och skrivits om fördelarna för
miljö och människor med ett landskap med
många hagar och ängar. Ambitionerna att stimulera bönder och andra markägare att bibehålla
och restaurera sådana marker är det ingen brist
på. Läser man Jordbruksverkets, länsstyrelsernas,
Naturvårdsverkets och SLU:s hemsidor finns massor
av tips och råd hur man ska gå tillväga för att bevara
de få återstående områdena, liksom om hur man kan
återställa marker som skogsplanterats.
Det talas också mycket om bidragssystemet.
Onekligen finns det en mängd olika bidrag för att
restaurera och underhålla hagmarker och ängar,
stengärdesgårdar, alléer, och för att återställa våtmarker med mera. Länsstyrelsen skickar ut skrifter
som innehåller listor på bidrag för diverse tänkbara
insatser som markägaren kan söka för att restaurera
eller underhålla det gamla kulturlandskapet. När
man läser dessa får man lätt en känsla av att här finns
en rik källa att ösa ur. Den känslan består emellertid
inte någon längre tid, när man som markägare ger
sig på en åtgärd och ska försöka uppfylla regelverket.
Att offentliga bidrag måste kontrolleras noga har
jag inget emot, tvärtom. Däremot är jag starkt kri-

tisk mot inkonsekventa regelverk. Många lantbrukare har med mig också synpunkter på regler som
ständigt förändras. För att vara uppdaterad måste
man tillbringa orimligt mycket tid framför sin dator. Många, kanske de flesta, känner sig tvingade att
anlita konsulter för att inte missa ett viktigt bidrag.
Jag kommer att ge några reflektioner kring den
realitet som markägare ställs inför. Men först lite
om min egen bakgrund. Jag är till professionen marinbiolog, men driver en liten gård på ca 60 hektar,
som ligger centralt i Södermanland, strax söder om
Gnesta. I ungefär 25 års tid har jag sysslat med att
bevara och restaurera gamla hagmarker som har varit i drift i hundratals år. Jag har under åren haft ca
20 biffkor samt ett 40-tal får och lamm. Dessa djur
har jag hyrt in för bete, oftast från början av maj till
slutet av september. Mina marker är huvudsakligen
kuperade naturbetesmarker med ek, lind, björk och
en. Till detta finns några delar på ca 3 ha, som en
gång för mer än 35 år sedan var åker. Marken har
en mycket rik flora. De flesta markerna gränsar till
en sjö, Likstammen, och i strandkanten finns en
ridå av alar. Jag har också den senaste tiden restaurerat en liten våtmark på ca 1 hektar och återställt

Sjön Likstammen, 25 meter över havet, 30 meter djup, 10 kvadratkilometer yta – ett Natura 2000-område. Foto: Olof Lindén.
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en 600 meter lång bäck som under 60 års tid har
varit kulverterad. Kulverten är borttagen och bäcken
rinner nu i sin gamla fåra. Jag har även tagit ned en
produktionsskog av gran på ca 5,5 hektar och gjort
om till betesmark. Också det området var tidigare
betesmark, fram till 1950-talet. Granar planterades
då här, som på en mängd andra platser i trakten och
i Sverige.
För några år sedan bestämde jag mig för att återställa en liten våtmark som försvann när man lade
bäcken i rör. Bäcken avvattnar en liten skogssjö, rinner ca 1 kilometer genom en skog, och när den kom
till min mark hade tidigare ägare byggt en trumma
och lett in bäcken i ett ca 700 meter långt rör, som
mynnade direkt i sjön Likstammen. Jag ville återställa våtmarken, och beslöt att ta bort röret och
i stället låta bäcken rinna i den gamla bäckfåran.
Detta blev långtifrån problemfritt och problemen
dök upp på oväntade ställen.
Jag började med att tala med länsstyrelsen, som
i princip gav grönt ljus till projektet, efter vissa utredningar. Jag fick veta att villkoren var 90 procent
ersättning för de direkta kostnaderna, samt att
momsen skulle dras inom jordbruksverksamheten.
Jag fick i efterhand bidrag till nästan hela kostnaden
för entreprenören som gjorde grävningsarbetet, samt
för en ny vägtrumma. Min egen tid fick jag bekosta
själv men det hade jag inget emot.

Problemen uppstod när jag skulle dra momsutgiften i jordbruksverksamheten. Skatteverket frågade
varför jag hade anlagt våtmarken. Mitt svar blev då
exakt den formulering som länsstyrelsen använde i
sitt beslut om bidrag: för att gynna biodiversitet, att
bidra med grundvattenförstärkning, samt att rena
avrinningsvattnet innan det når den A-klassade sjön
Likstammen, ett Natura 2000-område.
Till min förvåning godtogs detta inte av
Skattemyndigheten, som påstod att eftersom momsavdraget inte hade en direkt koppling till momsinkomster fick jag inte göra något momsavdrag. De
ansåg inte att ökad biodiversitet och rening av ytvatten och grundvatten hade något ekonomiskt värde. Istället för att mina kostnader skulle vara resterande 10 procent av kostnaden för våtmarken blev
mina kostnader 35 procent (plus mitt eget arbete).
Jag tog kontakt med såväl länsstyrelsen som
Jordbruksverket. Ingen kunde göra något. Båda sa ”vi
kan inte överpröva Skatteverket”. Det är ganska anmärkningsvärt att två myndigheter, Jordbruksverket
och Skatteverket, inte kan kommunicera regelverket
kring bidragen och sätter markägaren i en otrevlig
situation.
Stödet till betesdrift är inte heller problemfritt.
Det finns en del att säga om det. I ett skede, för
några år sedan, fick jag och många andra markägare
med mig påpekanden från länsstyrelsens tjänstemän

Naturliga och restaurerade våtmarker. Foto: Olof Lindén.
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Betesmarker vid Timmermon. Foto: Olof Lindén.

om att träden stod för tätt. Det vill säga, vi hade för
många träd per hektar. Det måste vara mindre än 60
stammar per hektar.
Jag förde några då några totalt bisarra diskussioner med representanter för länsstyrelsen. De begärde att jag bland annat skulle hugga ned en dunge
med lindar som stod för nära några gamla ekar, om
jag ville få bidrag. Lindar är mycket ovanliga i dessa
trakter och här handlade det troligtvis om ett lindbestånd som var rester från bronsålderns värmetid.
Jag argumenterade för att lindarna borde få stå kvar
av biodiversitetsskäl, eftersom dungen utgjorde en
för trakten helt unik miljö. Mina argument godtogs
inte och länsstyrelsen avslog betesstöd för denna enhet.
Ett annat likartat krav var att jag borde ta bort
en lund med vildplommon. De är den levande resten från en gammal bosättning som, förutom just
plommondungen, nu bara syns i form av några
gamla grundstenar. Den unika plommondungen på
ca 100x75 m, ansågs dock inte värd att bevara utan
träden måste bort, eftersom gränsen på maximalt
60 trädstammar per hektar överstegs. Jag hade en
avvikande uppfattning, tog inte bort träden och bidraget avslogs.
Andra markägare följde ålägganden och förstörde i flera fall miljömässigt intressanta områden.
Jag anser att fall som dessa visar att regelverken
är felaktiga och tillämpas alltför stelt och strikt.
Länsstyrelsens personal inser ofta att regelverket
inte är rimligt men saknar mandat (eller tror sig
sakna mandat?) att använda sin egen kunskap i speciella fall.
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Bidragen för landskapsvård är för små för att
leva på. Alla som får bidrag tvingas lära sig att det
gäller att antingen ha en partner som tjänar tillräckligt för att försörja familjen (inklusive kostnaderna
för den miljövård man vill bedriva), eller att ha en
ordentlig summa på banken att stoppa in i verksamheten. Bidragen utbetalas nämligen alltid ut i efterhand. Betes- och gårdsstödet betalas ofta ut först i
slutet av det aktuella året eller ofta en bit in på nästa
år. Att ha djur på bete kostar. Man kan naturligtvis
inte handla stängsel och dieselolja med 15 månaders kredit, så lång tid kan det ta innan man får ersättningen. Det är orimligt att begära. Men det blir
nästan också orimligt, när länsstyrelsen omedelbart
i början på året begär inbetalning av arrendeavgifter
för områden de vill att man ska beta till sommaren,
fast de vet att betesbidraget utbetalas först 12 månader senare. Som vårdare av ängar och hagar måste
man vara beredd på att: a) ligga ute med alla utgifter
för direkta kostnader i minst 12 månader, b) ofta
räkna med att bidragen i bästa fall täcker de direkta
kostnaderna, samt c) glömma det där med ersättning
för eget arbete.
Min slutsats är att det finns och krävs ett stort
mått av idealitet hos de flesta bönder och lantbrukare och andra markägare som systematiskt försöker
driva aktiv hagmarks- och ängsskötsel. Myndigheter
och verk försvårar genom att inte samordna, att ha
stelbenta regler och låta det gå en orimlig tid innan
utbetalningen av ersättningen sker. Det är inte förvånande att många hagar och ängsmarker håller på
att växa igen i vårt land.

61

Hur kan vi bevara våra värdefulla ängsmarker?
Urban Emanuelsson

Ängsmarkerna är gamla system
Naturbetesmarker har en mycket lång historia,
och de är mycket artrika system. Långt innan man
började använda betesdjur som husdjur fanns det
naturbetesmarker över stora delar av världen. Det
var många olika megaherbivorer, det vill säga stora
gräsätare, som betade där men som sedan dog ut
på många ställen. Ibland var det klimatiska förhållanden som knäckte dem, ibland var det människan
som jagade så hårt att hon nästan eller helt utrotade dem. När människan senare tämjde några stora
däggdjursarter till husdjur, så kan man se det som
att då återuppstod de tidigare naturbetesmarkerna.
Naturbetesmarkerna fick en andra chans när människan införde sina betesdjur. Naturbetesmarker
som nästan helt hade försvunnit kunde komma
tillbaka genom att man använde tama betesdjur.
Naturbetesmarkerna har således funnits i många
tusen år, i stort sett sedan isen drog sig tillbaka.
Men dessa gamla system är nu starkt hotade.
Sedan knappt 100 år har naturbetesmarker minskat kraftigt. Framför allt har de senaste 50 åren
inneburit en kris. På 1980-talet uppmärksammade
naturvårdsmyndigheterna detta och man vidtog en
hel del åtgärder för att stoppa tillbakagången för
naturbetesmarkerna. Naturvårdsverket startade tillsammans med länsstyrelserna en nationell ängs- och
hagmarksinventering som gav kunskap om utbredning och fördelning. Olika stödåtgärder började sättas in. Detta lyckades tämligen väl och vi låg långt
fram, sett i ett internationellt perspektiv. Många
andra europeiska länder har förlorat mycket mer
av sina naturbetesmarker än vad vi gjort i Sverige.
Men faran var inte över med Ängs- och hagmarksinventeringen. Fortfarande förlorar vi såväl många
av arterna i naturbetesmarkerna som många naturbetesmarker i sig. Vad kan vi då göra åt problemet?

En handlingsplan för naturbetesmarkerna
Det finns ingen enkel lösning. Många olika åtgärder
måste sättas in för att vi inte ska förlora en mycket
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stor del av Sveriges biodiversitet, som finns i slåttermarkerna och betesmarkerna. Åtgärderna måste
dock hänga ihop så att de stödjer varandra. Det
håller inte att bara ropa på mera pengar. Ett samlat grepp måste tas. Systemen måste bli mycket mer
kostnadseffektiva. Lösningen är att vi behöver göra
en speciell handlingsplan för naturbetesmarkerna.

Viktiga förutsättningar
Jag vill här ta upp några förutsättningar för att vi
ska lyckas bevara naturbetesmarkernas artrikedom.
För det första måste vi betala bra för de produkter
av mjölk och kött som produceras på naturbetesmarkerna. Samtidigt måste vi se till att konsumenterna
blir medvetna om de stora värden som naturbetesmarkerna innehåller och förmå dem att bli villiga att
betala för de produkter som kommer därifrån.
För det andra måste miljöersättningen vara högre. Studier har tydligt visat att den miljöersättning
som utgår till naturbetesmarkerna är i lägsta laget
– mycket små förändringar i priser och andra förutsättningar kan försätta bonden i en situation där
han väljer att sluta med att ha betesdjur på naturbetesmarker.
För det tredje måste insikten om att naturbetesmarker har centrala funktioner för kringliggande
ekosystem etableras och bli till viktig kunskap för
såväl allmänhet som administratörer och politiker.
För att få hela kunskapsbilden måste man lyssna till
många olika forskare, eftersom forskare ofta kan
vara ganska snävt inriktade på speciella ämnesområden. Det är inte bara för biodiversitetens egen skull
som naturbetesmarkerna behöver skötas väl. De är
områden med livsmiljöer för både pollinatörer och
för rovdjur som äter skadedjur.
Slutligen finns det ytterligare en sak som har
med kunskaper om naturbetesmarkernas betydelse
för köttproduktion att göra. På naturbetesmarker
produceras ett mycket mer ekologiskt hållbart kött
än det som produceras på starkt gödslade åkermarker eller i stall med kraftfoder till utfodring.
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Naturbetesmarkerna är gamla, långsamma system. Våra förfäder var helt beroende av dem. Venåsens fäbod i Hälsingland, september 2016.
Foto: Urban Emanuelsson.

Naturligtvis biologisk mångfald
Naturbetesmarkerna berör fortfarande relativt stora
landskapsavsnitt och de innehåller en stor del av biodiversiteten i den öppna marken. Cirka 30 procent
av alla arter i många stora organismgrupper i Sverige
lever mer eller mindre bara i naturbetesmarker. Lite
tillspetsat skulle man kunna säga att om vi verkligen ville utrota så många arter som möjligt i Sverige
på kort tid, då skulle vi förbjuda användningen av
naturbetesmarker. Det speciella med naturvärden i
naturbetesmarker är att de fordrar att man sköter
dem för att artrikedomen ska finnas kvar. Det är
annorlunda på många sätt än i skogen, snarare kan
en mycket begränsad användning av skogen i stället
leda till att många arter kan finns kvar.

Kulturarv
Naturbetesmarker har mångsidiga värden. De är
viktiga inte bara för biologi och estetik. De är också
en väldigt viktig del av vårt kulturarv. Utan kor och
naturbetesmarker skulle vi inte ha kunnat utvecklas
i Sverige som vi har gjort. Våra förfäder var helt be-
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roende av naturbetesmarkerna och den produktion
de fick från dessa. Eftersom vi i dag kan producera
mat utan naturbetesmarker, med konstgödning,
importerat foder och fossila bränslen för energi, är
det lätt att dessa marker försvinner. Men med dem
försvinner också en väldigt viktig del av vår historia.
Det är lätt att naturbetesmarker bara ses som
som en fråga för biologer. De bör vara minst lika
viktiga för kulturhistoriker och kulturellt intresserade personer. Man pratar idag om det biologiska
kulturarvet och naturbetesmarkerna är en mycket
viktig del av detta begrepp. Det är viktigt att de
som arbetar med kulturlandskap och kulturmiljövård också lär sig om naturbetesmarker, annars blir
det svårt att förstå hur dessa, som är en så stor del av
vårt kulturarv, ska kunna bevaras. Biologerna kan
inte bara ha målet att optimera antalet arter som ska
räddas. De måste också ta stor hänsyn till den historia som ligger bakom en speciell naturbetesmark.
Väldigt spännande blir det när man kombinerar kulturhistoria och biologi, en spännande histora att dela
med sig också till turister.
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Många är rädda för stora betesdjur. Får djuren växelvis beta olika delar av hagen blir den tillgänglig för fler människor. Foto: Ylva Nordin.

Rekreation
Hagmarker är bland det som människor sätter högst
värde på i svensk natur, visar många undersökningar.
Att fika bland blommor i en vacker beteshage är en
sommardröm för många. Men alla kan inte trivas med
betesdjur. Många är rädda för kor och hästar. Därför
undviker de att gå in i vackra beteshagar. Det går
att förbättra möjligheterna för allmänheten att besöka beteshagar, till exempel genom att inte ha djur
i hela hagen på en gång, utan att låta djuren växelvis
beta olika delar av en hage. Naturbetesmarkerna blir
då mer tillgängliga för många människor, varav de
flesta inte är vana vid hästar och kor.

De många typerna av slåtter- och
betesmarker
Det finns väldigt många olika sorters slåtter- och
betesmarker. Ängsmarker, det vill säga marker som
slås med lie och där man producerar hö till vinterfoder, är mycket ovanliga i dag. Antagligen finns
det bara några promille kvar av det som var ängar
för bara hundra år sedan. De flesta ängsmarker
som finns kvar är våta slåttermarker. En stor del av
dessa ligger i biosfärområdet omkring Kristianstad
i Skåne.
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Naturbetesmarkerna är däremot betydligt vanligare än ängsmarkerna, de är dock väldigt ojämnt
fördelade över landet. Många har försvunnit, framför allt i skogsbygderna. Största andelen naturbetesmarker finns kvar på Öland.
För att vi ska kunna behålla den biologiska
mångfalden fullt ut gäller det att bevara många olika
typer av naturbetesmarker. Föga uppmärksammade
är skogsbetesmarker. Svårast att bevara är naturbetesmarker i sådana områden där jordbruket i stort
sett har upphört. Det är en formidabel utmaning
att bevara och i viss mån restaurera sådana naturbetesmarker. Dröjer det för länge innan vi gör det så
kommer flera stora områden i Sverige att helt sakna
naturbetesmarker inom en nära framtid.

Landskapsnivån
Det behövs en lång rad olika åtgärder för att naturbetesmarkerna och ängarna i Sverige ska kunna bevaras. Det är dock inte särskilt lyckat på lång sikt om
de naturbetesmarker som blir bevarade eller restaurerade ligger isolerade, alltför långt ifrån varandra.
Om det inte finns tillräckligt stora områden att leva
på för olika organismer, så kan de i stället klara sig
på många mindre delområden, om dessa inte ligger
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alltför långt ifrån varandra. Organismerna kan då
förflytta sig och sprida sig mellan områdena. Om
några individer dör ut i ett område, så kan populationen ändå förbli livskraftig genom att andra kan
återetablera sig från närliggande områden.
Det är antagligen en bra idé att arbeta på landskapsnivå och försöka skaffa sig hela kluster av
naturbetesmarker som ligger nära varandra för ett
hållbart framtida bevarande. De bönder som sköter många naturbetesmarker nära varandra bör
uppmuntras och premieras. Om vi ska optimera de
medel som behövs för att klara naturbetesmarkerna i
Sverige, så är det viktigt att speciellt stimulera landskapsområden där många naturbetesmarker ligger
nära varandra. Kluster av naturbetesmarker borde,
enligt min mening, ha en extra ersättning även för
att stimulera framväxten av denna typ av kluster.
Om vi önskar att många människor ska kunna
njuta av och vistas i naturbetesmarker i Sverige, så
är naturbetesmarker nära tätorter speciellt viktiga.
Sådana tätortsnära marker borde ges en speciell bonus, också för att stimulera till bevarande, bibehållande och även framväxande av flera sådana marker
i närheten av tätorterna.

Restaurangbranschens och livsmedelsindustrins ansvar
Produkter från naturbetesmarker ses sällan på restaurangmenyerna i dag. Restaurangerna skulle
kunna spela en stor och viktig roll för bevarande
av naturbetesmarker, om de medvetet använde och
marknadsförde kött och mjölk från naturbetesmarker. Jag tycker inte att svensk restaurangnäring gör
bra ifrån sig idag. Menyn skulle kunna berätta att
restaurangen gör en insats för både naturvård och
kulturmiljövård när den serverar naturbeteskött. Ett
bra exempel på hur bra naturvård kan föras vidare in
i lokala restauranger är kött från kor från Venåsens
fäbod i Hälsingland.
Att lansera kött och mjölk från områden som har
speciella biologiska eller kulturella värden är en idé
som förts fram de senaste åren. Jag kan tänka mig
att man skulle kunna producera och sälja ”tofsvipemjölk” eller ”storspovskött”, alltså vara mjölk- och
köttproducerande på sådana områden där tofsvipor
och storspovar gynnas av markanvändningen. Det
skulle kunna skapa stor regional variation och även
göra det mycket intressant för konsumenterna och
restaurangbesökarna, att maten kopplas till speci-
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ella djur och växtarter som är hotade i dag och som
behöver vår hjälp.

Den ideella naturvårdens roll
Bland de organisationer som idag jobbar ideellt med
naturvård i Sverige råder en något kluven uppfattning när det gäller kött. Helt klart är att mycket av
det kött som idag produceras gör det på ett ganska
dåligt sätt också ur klimatsynpunkt. Tyvärr är det
många som inte har uppfattat att naturbetesköttet
gör stor naturvårdsnytta och till stor del väger upp
den negativa påverkan som djuruppfödningen medför.
Naturbetesmarkerna har tyvärr också uppmärksammats endast till en liten del i det internationella
naturvårdsarbetet. På internationell nivå behöver
man uppmärksamma naturbetet på ett helt annat
sätt än vad som görs i dag. I affärerna ser man ibland
beteckningen ”naturkött” och liknande på förpackningarna. Det är ofta till intet förpliktigande. Det
är också ett märkligt sätt att ge en falsk föreställning
om att köttet producerats på ett miljömässigt bra
sätt. Det gäller alltså att vara ganska noggrann med
märkning av det som är naturbeteskött. Vi behöver
göra en mer kritisk analys av vad olika beteckningar
egentligen står för.
Det är ovedersägligen så att hög köttproduktion
och konsumtion tär på jordens resurser. Men det är
skillnad på kött och kött i fråga om hur det produceras. Det vi missar är att kött som produceras på
naturbetesmarker har mycket lägre miljöpåverkan.
Man måste därför skilja kött från nötkreatur som
betat på naturbetesmarker från kött från nötkreatur
uppfödda i stall på kraftfoder. Det är stor skillnad i
klimat och miljöpåverkan dem emellan.

Bondens viktiga roll
Bönderna och böndernas organisationer är ofta
ganska svaga och vaga när det gäller att lansera och
marknadsföra sina naturbetesprodukter. De talar
mest om öppna landskap och liknande i reklamen
för sina varor. Jag skulle verkligen önska att bönderna och deras organisationer riktigt tydligt pekade
ut naturbetesmarkerna som någonting som också
verkligen är miljömässigt och långsiktigt hållbart.
I diskussionen om naturbetesmarker finner man
att ibland anses det lönsamt att producera, medan en
annan gång är det mycket olönsamt. Konjunkturen
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går upp och ned för dem som producerar. Fina naturbetesmarker slås ut under de perioder då lönsamheten är dålig. Att kunna återuppta arbetet och betet
på sådana marker senare, vid bättre konjunktur, är
svårt. Staten måste därför finna former för att jämna
ut konjunktursvängningarna för naturbetesproducenterna.
I dag betalas miljöersättningar ut till dem som
producerar kött och mjölk från naturbetesmarker.
Tyvärr finns det få eller inga möjligheter för dessa
producenter att förbättra sina marker och exempelvis öka den biologiska mångfalden och därmed
få bättre betalt. Principen för ersättning är att det
extraarbete som läggs på naturbetesmarker är det
man ska få betalt för. Det borde tvärtom vara så att
god kvalitet på naturbetesmarkerna skulle ge speciellt bra betalt, och likaså skulle en positiv förbättring
ge mer betalt.

Europanivån
Över hela Europa finns det en hel del naturbetesmarker. På många håll har dock tillbakagången varit
fullständigt katastrofal. Sverige har i ett internationellt perspektiv lyckats bevara mer naturbetesmarker än liknande länder, till exempel Finland och
Tyskland. Naturbetesmarkerna bör uppmärksammas också på den politiska nivån inom EU, eftersom
en mycket stor andel av Europas biologiska mångfald finns i dessa marker. Speciellt vill jag lyfta fram
de mycket fina och utbredda naturbetesmarker och
slåttermarker som fortfarande finns i östra Europa,
till exempel i Rumänien. Vi har, med vår kunskap
om dessa markers värde och betydelse, ett ansvar
som medlemmar i EU för naturbetesmarker utanför
Sverige, eftersom diskussionen om dessa naturbetesmarker är nästan obefintlig där.
I Europa finns idag en rörelse som kallas
Rewilding Europe. Den har som mål att försöka
få tillbaka stora ”vilda områden” i Europa, att få
tillbaka stora vilda djur, som halvvilda hästar, och
boskap, som den nu utdöda uroxen. På många sätt
kan man sympatisera med denna rörelse. Där det
inte finns några bönder som håller exempelvis kor,
kan rewilding vara ett intressant alternativ i arbetet
med att återfå betesmarker. Bevarande av naturbetesmarker med kor, hästar och får kan och ska absolut inte sättas i motsats till rewilding-strävandena.
Rewilding får inte heller bli ett skäl att låta bli att
bevara naturbetesmarker baserade på traditionellt
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jordbruk. Här behövs en öppen och bra dialog mellan företrädare för naturbetesmark och företrädare
för rewilding-idéerna.

Länsstyrelsernas roll
Länsstyrelserna har en nyckelroll när det gäller att
bevara naturbetesmarkerna i Sverige. Ett gott förtroende mellan brukare av naturbetesmarker och
länsstyrelserna är en viktig framgångsfaktor för att
kunna bevara dessa marker. Det uppstår ofta problem för lantbrukarna när de får reda på att deras
naturbetesmarker är värdefulla och intressanta och
att de kan få miljöersättning för dem, när de samtidigt får veta att de kan drabbas av stora ekonomiska
sanktioner om de gör fel. Reglerna är inte helt självklara, så ibland vet lantbrukaren helt enkelt inte om
han eller hon har gjort fel eller rätt. De personer
som uppmanar till att söka bidrag till naturbetesmarkerna är inte samma personer som i slutänden
kontrollerar resultatet. Kontrollen upplevs av många
som ett hot. Man avstår hellre från att söka bidrag
och jobba med sina naturbetesmarker än att riskera
att utsätta sig för hot. Ska vi klara av att sköta naturbetesmarkerna i framtiden måste vi ha betydligt
mer och bättre dialog mellan lantbrukarna och länsstyrelserna, för att de som arbetar med naturbetesmarker ska känna trygghet och långsiktighet. Ett
exempel i Östergötland visar att detta är möjligt och
att det kan fungera mycket bra.

Uroxetjur. Träsnitt efter von Haberstein 1557. Ur Urban Emanuelssons presentation.
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Alternativa skötselsystem: Nya våtmarker måste slås ofta för fungerande vattenrening. Det hö som kommer ut av detta kan gå till biogasproduktion. Börrings mad, maj 2015. Att elda ängsmarker i stället för att slå dem kan vara en väg att gå. Laholmsbuktens sanddynsreservat, april
2010. Foton: Urban Emanuelsson.

Kommunernas roll
Det finns intressanta och goda exempel på hur
kommuner har engagerat sig i vidmakthållandet av
naturbetesmarkerna genom att tillföra kommunala
medel och på så sätt kunnat utöka miljömedlen till
naturbetesmarkerna. De har skapat extra fina rekreationsmiljöer i närheten av platser där människor
bor. Kungsörs kommun, som tidigt hade en framsynt kommunekolog som arbetade med hagmarkerna, är ett bra exempel på detta.

Nya och alternativa skötselsystem
Korna räcker knappast till för att bevara och hävda
våra naturbetesmarker idag. Det är ett avgörande
problem. Vi måste tänka i nya banor och ersätta kor
på vissa platser med andra system.
Slåtter var den tidiga metoden för att få vinterfoder till djuren. De bönder som föder upp kor i dag
har höga krav på kvaliteten hos det vinterfoder de
behöver, och ofta går det inte att uppfylla dessa krav
med det hö som slås på ängarna. Höet blir i stället
ett problem och i förlängningen avfall. Man behöver
kunna bli av med höet på ett bra sätt eller snarare
kunna ta tillvara det. Inte minst gäller detta i anslutning till våtslåttermarker.
Ett intressant projekt som man i dag arbetar med
är att göra biogas av överflödigt hö. Nyanlagda våtmarker behöver slås ofta för att de ska kunna fungera bra för vattenrening. Biogasproduktion verkar
vara en framkomlig väg, som förutom ett icke-fossilt
bränsle ger en restprodukt som kan användas som
gödselmedel.
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Ängsmarker kan skötas genom att eldas i stället
för att slås. Att bränna av torrt gräs på våren verkar
kunna ge ett bra resultat. I Halland har man experimenterat med detta, där skaffade man sig erfarenheter av sådana metoder vid skötsel av de halländska
ljunghedarna. Systemet verkar sprida sig och tycks
ge resultat efter några år.
I dag diskuteras också skötsel av ängsmarker
längs vägar. Längs de gamla vägarna kring byarna
användes traditionellt vägrenarnas vegetation till såväl bete som slåtter. Ängsmarkerna längs vägar har
i dag kvar mycket höga naturvårdsvärden på många
ställen. Vägrenarna måste dock slås vid rätt tillfällen, när växterna gått i frö, och inte på försommaren
innan de blommat. Då kan man till och med förstärka den biologiska mångfalden. Efter slåttern är
det viktigt att inte låta höet ligga kvar på vägrenen.
Trafikverket har gjort några försök att ta fram system där höet kan användas för att producera biogas.
Naturbetesmarker är dyra att sköta, eftersom
de ofta ligger spridda i landskapet. Kostnaderna
för skötsel och tillsyn kan bli väldigt höga. Ett förslag som ofta framförs, och som agronom Karl-Ivar
Kumm arbetat med, är att samla ihop många av naturbetesmarkerna i stora gemensamma fållor. Då får
man också med sig en del skog och gammal åkermark. Sådana stora fållor skulle bli enklare att sköta
än många små och lönsamheten skulle antagligen
kunna ökas. Ett problem med sådana system är att
närsalter från gamla åkrar i stor skala kanske skulle
föras ut på naturbetesmark med låg näringsstatus,
så att de indirekt blir gödslade och deras biologiska
värden hotas. Innan sådana förslag genomförs be-
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Kombinerar vi naturbetesmarker med virkesproduktion så får vi två produktionssystem på samma yta, i princip gammal traditionell hagmarksproduktion. För att betesproduktionen ska bli bra, ska stubbarna kapas kort och allt hyggesavfall och ris tas bort. Det ger goda förutsättningar för bra gräsväxt. Foto: Ylva Nordin.

Handlingsplan behövs
hövs studier för att förstå om och hur stora fållor
skulle kunna fungera på ett bra sätt.
Ytterligare en idé för nya och alternativa skötselsystem är att kombinera naturbetesmarker med virkesproduktion. Då skulle man få två produktionssystem på samma yta, i princip gammal traditionell
hagmarksproduktion. Under stora delar av senare
1900-talet var Skogsverige väldigt skeptiskt till att
kombinera boskaps- och timmerproduktion. I dag
görs studier av hur man kan kombinera virkes- och
naturbetesproduktion, och det verkar som om en del
av farhågorna var obefogade.
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För att komma till rätta med den kris som finns för
naturbetesmarkerna i Sverige behöver vi en handlingsplan för att rädda något av det finaste vi har i det
svenska landskapet och klara dessa marker i framtiden. Det gäller ekologi såväl som ekonomi, kulturhistoria och sociala värden. En ordentlig genomlysning behövs av problematiken. Handlingsplanen
måste föras upp på ett politiskt plan. En politisk diskussion måste föras om hur vi ska förvalta våra ängar
och hagar. Vi behöver, med vår kunskap, också vara
med och initiera och föra en europeisk diskussion
om naturbetesmarker.
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Forskning kring ängs- och naturbetesmarker
Urban Emanuelsson

Forskning kring ängs- och naturbetesmarker har
en lång tradition i Sverige. I den äldre forskningen
prioriterade man ofta sällsynta typer av betes- och
slåttermarker. Dessa markers bakgrund i böndernas
hävd var länge ett ganska försummat område. Den
store pionjären var autodidakten Mårten Sjöbeck
från Helsingborg. Sjöbecks arbeten stod i tydlig opposition till den då ledande forskaren på området
Rutger Sernander, som hade framfört hypotesen om
”naturliga” lövängar. Till Sernanders fördel ska dock
sägas att han med tiden tog stort intryck av Mårten
Sjöbeck.

Ett väl tummat ex av Sten Selanders bok från 1955. Foto: Ylva Nordin.
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Hugo Sjörs och Lars-Gunnar Romell var två
forskare som mycket aktivt bidrog till kunskapen
om dessa marker. Sten Selanders monumentala bok
Det levande landskapet i Sverige från 1950-talet visar
att kunskapen var stor redan då om slåtter- och betesmarker i Sverige.
Länge betraktades dock de mer ”normala” naturbetesmarkerna som vanliga och ohotade miljöer. På
1980-talet började flera tjänstemän på statliga verk,
som Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet,
att varna för att vi kanske höll på att förlora sådana
marker i stor skala. Christina Lindahl, Rune Frisén,
Mårten Aronsson, Urban Ekstam och Kelvin
Ekeland gjorde betydande insatser, bland annat med den nationella
Ängs- och hagmarksinventeringen.
Miljöersättningar började införas i liten skala på 1980-talet.
Kulturlandskapets biotoper började
uppmärksammas på nordisk nivå.
Karl-Erik Johansson på Naturvårdsverket var en pådrivande kraft. Olika
biotoper lyftes fram från de olika
nordiska länderna. I Norge kom
ljunghedar att utforskas en hel del.
Under 1990-talet gjordes en del
forskning fokuserad på ängs- och naturbetesmarker i Sverige. Insatserna
var dock ganska spridda och kom att
inriktas på hotade arter som fältnocka, gentianor och vissa orkidéer, bland annat i
de projekt som stöddes av WWF.
Centrum för biologisk mångfald (gemensam
centrumbildning för SLU och Uppsala universitet) lyckades efter en del förarbete samla en större
grupp naturbetesforskare i forskningsprogrammet
HagmarksMISTRA, som stöddes av Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (Mistra). Det bärande
argumentet för detta program var att mycket betydande belopp (kring år 2000) riktades som ersättningar till de brukare som skötte naturbetesmarker
och ängar på ett sätt som skulle gynna biologisk
mångfald. Om forskningen kunde bidra med bara
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en tioprocentig förbättring av skötseln så skulle det
motsvara ca 100 miljoner kronor per år.
Programmet, som pågick mellan 2001 och
2008, engagerade många forskare inom SLU och
Stockholms och Göteborgs universitet. Programmet
var brett och arbetade tvärvetenskapligt och i nära
dialog med bland annat LRF, Jordbruksverket,
WWF och Naturvårdsverket. Forskningen var
nyttoinriktad och hade som mål att hitta lösningar
som gynnade både biodiversiteten och brukarnas
ekonomi men också att ge möjligheter för allmänheten att vistas i vackra landskap. Allt från klassisk
naturvårdsinriktad ekologi till hagmarkernas historia, gårdsekonomi och bönders villkor studerades.
Många viktiga resultat kom fram i programmet liksom ett antal doktorsavhandlingar om hagmarker.
Bland resultaten kan nämnas att vissa marker
mådde bra av att få ett år utan bete. Sådana resultat,
samt flera andra, har gått direkt in i Jordbruksverkets

regelsystem. Buskarnas betydelse och positiva roll i
betesmarkerna har blivit tydligare. Nya sätt att föda
upp kor på naturbetesmarker kom fram vid studier
på Götdala i Skara. Fördelar med stora sammanhängande betesfållor har visats. Mycket kunskap
togs fram om hur olika hävdvarianter ska se ut för
att gynna vissa artgrupper. Kunskap om hur man
restaurerar naturbetesmarker var ytterligare ett viktigt resultat.
HagmarksMISTRA kom efter några år att
kompletteras med ett av Naturvårdsverket stött
forskningsprogram: Naturvårdskedjan. Detta program liknade på många sätt HagmarksMISTRA
men hade en bredare ansats vad beträffar naturtyper.
På senare år har ett medelstort forskningsprogram startat, finansierat av Formas: Ekologiskt
nötkött och andra ekosystemtjänster från betesskogsmosaik. I detta projekt förs en hel del av
HagmarksMISTRA:s forskningstrådar vidare.

Referenser
Olsson, R. (red.), 2008. Mångfaldsmarker. Naturbetesmarker – en värdefull resurs. ISBN 978-91-89232-29-7.
Almstedt, M., Ebenhard, T. och de Jong, J., 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. ISBN 978-91-89232-60-0.
Emanuelsson, U., 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. Formas förlag. ISBN 978-91-540-5977-5.

70

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 5 2017

DEL 2 WORKSHOP
ÄNGS- OCH HAGMARKER,
EN HANDLINGS PLAN FÖR BÄTTRE SKÖTSEL
OCH BEVARANDEPLANERING

Under workshopen diskuterades vad som måste förändras om ängs- och hagmarker ska kunna bevaras. Foto: Ylva Nordin.
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Sambanden måste tydliggöras
Inger Pehrson

Inget produktionssystem är så komplext som bete.
Det krävs goda kunskaper på många olika områden.
Man ska leverera till minst två olika marknader;
livsmedel och landskapsskötsel. Betesdriften påverkas av såväl planering som av genomförande och
av väderleken. Det kan vara stora skillnader mellan
olika år. Det i sig är en anledning till att betesmarkerna minskar i vårt land.
Sverige har bara en liten andel jordbruksareal av
den totala landarealen och betesmarkerna utgör bara
någon procent. Betesmarkerna har stor betydelse för
biologisk mångfald och för många viktiga ekosystemtjänster. De senaste 40–50 åren har det funnits
särskilda politiska mål och styrmedel för att bevara
betesmarkerna och deras höga natur- och kulturvärden. Dessvärre har det inte hjälpt, utan betesmarker
överges och växer igen i ökande omfattning. Det
sker dock inte överallt, skillnaderna mellan olika
bygder är stora. För de människor som bara rör sig i

tätortsnära områden eller i slätt- och mellanbygder
med många aktiva lantbrukare syns heller inte igenväxningen lika tydligt. Att tydliggöra sambanden
mellan betesmarkernas betydelse och den accelererande igenväxningen och alla de nyttor som samhället efterfrågar från betesmarkerna, är en mycket
viktig uppgift.

Fem olika utmaningar
Som företagare med betesdrift har man att brottas
med många olika utmaningar.
Den första utmaningen är försvårande landskapsstruktur. I vårt småskaliga, utpräglade mosaiklandskap kan betesmarkerna ligga insprängda
i skogen mellan sjöar och berg, spridda och långt
från gårdscentrum. Möjligheterna att få till rationella betesområden har försvårats genom de arealknutna EU-ersättningarna, framför allt gårdsstödet.

Sambanden mellan igenväxning och de nyttor som samhället efterfrågar från betesmarkerna måste klargöras. Foto: Inger Pehrson.
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En utmaning är försvårande landskapsstruktur. Foto: Ylva Nordin.

”Passiva” markägare skapar på många ställen inlåsningseffekter genom att själva vilja ”sköta” marken, i
stället för att arrendera ut den till djurägare som letar mer areal. Lantbrukare som vill och skulle kunna
expandera och sköta mer mark kan inte det. Yngre
personer avstår från att ta över gårdar. Det leder till
att många bygder växer igen.
Den andra utmaningen är bristen på långsiktiga
och förtroendeingivande politiska villkor och därmed osäkra villkor för lantbrukarna.
Att producera landskapsskötsel mot ersättning
har gjort det möjligt att restaurera och använda väldigt många fler marker, än om det bara vore köttoch mjölkintäkterna som skulle ersätta alla kostnader. Men samtidigt som miljöersättningarna har
utgjort en stor del av intäkterna i företag med betesbaserad produktion har de skapat mycket oro och
frustration. Som lantbrukare har man varit tvungen
att följa de villkor som ställts i avtalen, men dessa
villkor har ändrats under avtalsperioden och har
periodvis, liksom trädräkningen, varit mycket svåra
att förstå.
Brist på långsiktiga politiska villkor gäller inte
bara miljöersättningarna utan även till exempel kraven på djurtäthet, som varierat genom åren. Därtill
kommer den rättsosäkerhet som lantbrukare upplever när kontrollerna utförs av ambitiösa men oerfarna tjänstemän, för vilka paragraferna blir viktigare

Utan pengar – inga hagar och ängar Del 2: Workshop

än verklighetens villkor – en följd av den allestädes
närvarande revisorsskräcken. Kontrollsystemet idag
slår nästan knut på sig själv och när ofärdiga ITsystem dessutom fördröjer utbetalningar av olika
EU-ersättningar under mycket lång tid, så passeras
smärtgränsen för många.
Till de försvårande politiska villkoren hör de
olika målsättningar och prioriteringar för jordbruk
och skog som kan finnas hos olika myndigheter, och
dessutom hos olika tjänstemän inom samma myndighet eller sektor. Resultatet blir att skogsplantering kan ställas emot restaurering av en betesmark
som varit utan bete ett tag, och att bevarandet av en
enskild art kan stå i vägen för lämplig skötsel av ett
helt område.
Den tredje utmaningen är brist på kunskap om
betesdrift. Mer kunskap ger tilltro till betet som en
betydande foderresurs. Betesfrågor ramlar lätt mellan stolarna i undervisningen eftersom det greppar
över flera ämnesområden. Brist på kommersiella intressen – det finns ju inte mycket att sälja till betesdrift – bidrar också till att rådgivningen är svag på
betesområdet. En betesmark är som en människa.
Utan skötsel/träning försämras prestandan. Ju bättre skötsel/träning desto tätare och mer produktiv grässvål respektive bättre ork och förmåga. En
gräsmark som inte betas av tillräckligt får en gles,
trampkänslig och svagproducerande grässvål.
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Den fjärde utmaningen är att klara lönsamheten långsiktigt. Betalningen för de tjänster som
lantbrukaren producerar har blivit allt sämre med
åren, eftersom miljöersättningsbeloppen inte har
räknats upp trots att kostnaderna har ökat betydligt. Köttpriset är nu uppe på rekordnivåer, vilket är
mycket välkommet. Det bidrar till att fler fortsätter
med nötköttsproduktion eller växlar över till enbart
nötköttsproduktion när de slutar med mjölkproduktion. En mer lönsam kalkyl kan möjliggöra nödvändiga nyinvesteringar, så att man står bättre rustad
för framtiden. Men en hög prisnivå består självklart
inte. Det gäller att slakterierna verkligen får ut det
pris de betalar till producenterna när de säljer köttet
till olika aktörer.
Den rådande höga prisnivån har dock en baksida. När efterfrågan på allt nötkött är mycket stor
så minskar incitamenten för sortering efter ätkvalitet och för olika koncept, som exempelvis Naturbeteskött. Det leder dels till att det blir fortsatt svårt
att hitta Naturbeteskött i butikerna, dels till att de
kunder som letar efter det förleds att i stället köpa
kött märkt ”Naturkött” och som har betande djur på
förpackningen. Då köper de kött från betande djur i
Sydamerika utan alla de mervärden som det svenska
nötköttet har. Det kan bli bakslag om vi inte fullföljer ambitionerna att ge kunderna möjlighet att välja

den ätkvalitet de vill ha och betala för. Kunderna
måste kunna lita på att pris och ätkvalitet hänger
ihop. Det verkar glädjande nog vara självklart för
väldigt många att välja svenskt kött, men det måste
vara tydligt märkt och värt pengarna.
Den femte utmaningen är att förklara sambanden mellan många viktiga ekosystemtjänster som vi
är beroende av och det svenska lantbruket. Detta är
allas problem och ansvar. För att skapa en långsiktig stabil efterfrågan på svenska livsmedel och betalningsvilja, behöver vi bli bättre på att förklara dessa
samband. Det handlar inte bara om produktionen
av livsmedel och energi utan även om främjandet
av pollinering, markbördighet och vattenreglering
med mera. Den vedertagna definitionen ”ekosystemtjänster tillhandahålls av naturens ekosystem”
döljer lantbrukarnas viktiga roll såväl för dessa ekosystemtjänster som för allt det som hävdade naturbetesmarker möjliggör; ett vackert och variationsrikt
landskap, bevarad artrikedom, tydliga kulturspår
och förutsättningar för rekreation och turism.
En allt större andel av vårt lands invånare har inte
någon koppling till lantbruket. De har därmed inte
heller någon förståelse för att betesmarkerna med
alla dess värden inte är naturgivna, utan resultatet
av långvarig och kontinuerlig skötsel och brukande.
Inte heller förstår de skillnaden mellan animaliska

Det är svårt att hitta Naturbeteskött i butiken så kunden kan förledas att köpa Naturkött från Sydamerika, utan alla de mervärden som
svenskt nötkött har. Foton, t v: Ylva Nordin, t h: Magnus Stark.
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Målet med bushresorna är att öka medvetenheten om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Foto: Inger Pehrson.

livsmedel producerade utifrån gräs och solenergi, på
marker som inte går att använda till annat och där
djuren äter det människan inte kan äta, och sådant
kött som kräver användning av olika insatsvaror och
foder, som också passar till mat till människor. De
reagerar inte heller över vår sårbarhet, att så mycket
av de livsmedel vi äter importeras och rullar över
gränserna varje dag.
Utan grundkunskaper och utan relationer till
personer involverade i lantbruket är det väldigt lätt
att dras med i olika grupperingar, där grupptillhörigheten som sådan blir viktigare än att lyssna och ta
till sig argument som nyanserar de ofta fundamentalistiska åsikterna.

Bushresor och bushrutor – att tydliggöra
sambanden
Vi behöver bli bättre på att berätta för politiker
och andra beslutsfattare, liksom för alla aktörer
i livsmedelskedjan, hur landskapets utseende och
innehåll hänger ihop med matproduktionen. Igenväxningen är inte bara landsbygdens problem, utan
något som drabbar oss alla. Det var bakgrunden till
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att Landsbygdsnätverket började hjälpa till med att
ordna och sponsra bushresor år 2015. I stället för
att titta på vackra, välskötta betesmarker åker resenärerna ut i ”bushen” och diskuterar orsaker till
igenväxningen, konsekvenserna för oss alla och inte
minst vad som behöver göras för att vända utvecklingen. Bushresan har blivit ett lyckat koncept och
de som vill ordna bushresor kan få support från
Landsbygdsnätverket (www.landsbygdsnätverket.se/
bushresan).
Landsbygdsnätverket planerar att ordna en virtuell bushresa, för bland annat riksdagsledamöter.
Genom att låta deltagarna titta med VR-glasögon
på en kortare 360-gradersfilm som visar igenväxta
marker i ett landskapssammanhang, hoppas vi kunna förmedla samma känsla som när man ser det i
verkligheten. Ett förhoppningsvis lite omskakande
intryck förväntas öppna för större engagemang i en
efterföljande diskussion.
För att visa hur snabbt igenväxningen går finns
förslag om att på lämpliga ställen lägga ut ”bushrutor”. Det har jag goda erfarenheter av från mitt
första agronomjobb med Naturvårdsförsöket i Simlångsdalen i mitten på 1970-talet. En bushruta är en
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inhägnad yta på 20–40 m 2 som inte betas mitt i en
betesmark. Den bör placeras där det lätt blir uppslag av sly, älgört eller annan oönskad vegetation.
En eller ett par bushrutor kan gärna placeras i en
betesmark nära en allmän väg där många passerar.
Anmälan till länsstyrelsen rekommenderas.

Samverkan över gemensam målbild
och bygdeansvar
I en avgränsad bygd eller område där igenväxningen
tagit fart kan det vara svårt för enskilda att vända
utvecklingen. Samverkan är ett framgångsrikt sätt
som testats på olika ställen i landet. Man samlar
markägare, djurägare, andra boende i bygden och
företrädare för myndigheter och organisationer som
tillsammans skapar en gemensam målbild: ”Hur vill
vi att vår bygd ska se ut?”, ”Hur kan vi ta ett gemensamt bygdeansvar?” Utifrån den gemensamma målbilden identifierar man vad som behöver göras.
Med ett kollektivt ansvar kan eventuella låsningar
som blockerat samverkan mellan markägare och djurägare förlora i styrka. Tjänstemän med olika ambitioner kan också lättare förstå och respektera andras
syn på hur markerna ska skötas. Boende kan bli mer
motiverade till att bidra exempelvis med djurtillsyn
där det passar.

Politiken måste möjliggöra ett hållbart
företagande
Det är helt nödvändigt att såväl krav som ersättningar och kontroller för miljöersättningarna är
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rimliga, skapar förtroende och rättssäkerhet. Det
måste finnas en långsiktighet i villkoren som möjliggör att företagare vågar planera och utveckla sina
företag. Inlåsningseffekter bör förebyggas och en
förenklad administration bli mer än en chimär.
Det är så mycket mer än bara jordbrukspolitiken
som påverkar förutsättningarna för de företag som
behövs för att sköta betesmarkerna. En icke-fungerande infrastruktur och service på landsbygden kan
vara avgörande för att man avslutar sin djurhållning
eller för att ingen vill ta över en gård vars djur betat
på värdefulla marker.

Gör kunskapen tillgänglig
Det finns numera väldigt mycket kunskap om bete
i form av böcker, broschyrer och rapporter. Det är
kunskap som bygger på såväl tradition som praktisk
erfarenhet och forskning, framförallt från svenska
förhållanden men även från andra länder. Ett problem är att kunskapen inte är lättillgänglig för de
som bäst behöver den. På naturbruksgymnasierna
använder man exempelvis, enligt uppgift, inte böcker längre.
Jag föreslår att man samlar all kunskap på en digital plattform, en webbsida, med tydliga sökord och
länkar till den viktigaste publicerade kunskapen vi
har! På en sådan plattform skulle man också kunna
visa goda exempel och underlätta kontakter. En sådan webbsida skulle vara väldigt användbar för alla
som på något sätt bidrar till att bevara vår värdefulla
skatt naturbetesmarkerna.
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WWF:s naturbetesprojekt. Långsiktiga effekter av
25 års arbete
Anna Jamieson

Arbetet med de svenska naturbetesmarkerna i
Världsnaturfonden WWF startade i början på
1990-talet på grund av ett problem som rörde flyttfåglar. Vildgäss, svanar och vadare, som brukade
rasta på strandängar längs mellansvenska fågelsjöar, hade allt färre rastplatser och ”landningsbanor” när strandängarna försvann. Strandängarna
växte igen med ogästvänliga buskar och sly i takt
med att betesdriften minskade. Också andra typer
av artrika naturbetesmarker hotades på samma sätt.
Förutsättningarna försvann därmed för ett stort antal arter, som inte kunde överleva någon annanstans
än i de gamla kulturmarkerna.

Nationell naturvårdsstrategi
En nationell naturvårdsstrategi för jordbrukslandskapet formulerades av WWF, med ett tydligt fokus
på praktiska insatser. Man insåg snabbt att avsaknaden av rastplatser för flyttfåglarna berodde på färre
djurhållande bönder med intresse för betesdrift.
Man inledde då ett unikt projektarbete med sikte på
att i första hand stötta lantbrukarna och hjälpa till

att undanröja de hinder för betesdrift som orsakade
de igenväxta betesmarkerna.
Grundproblemet var då, liksom nu, nedläggning
av gårdar och betesmark i skogs- och mellanbygd.
Till detta kommer en åldrande lantbrukarkår, som
kämpar på i orationella och tungarbetade djurstallar
och med dålig lönsamhet i betesbaserad nötköttsuppfödning. Detta leder till färre hävdade betesmarker och en ökad fragmentisering i landskapet. För
att bevara den biologiska mångfalden i dessa gamla
kulturmarker krävs att det finns förbindelser mellan olika betesmarker, så att insekter och fåglar kan
spridas och mötas, och därmed hålla genpoolen levande, och inte bli isolerade. Det skedde och sker en
koncentration av djur till slättbygderna, där djuren
ofta hålls i stall i stället för att beta ute. Problemen
förvärras av ökad skogsplantering och spontan igenväxning med buskar och sly på naturbetesmarkerna.

Landskapsperspektiv som ledstjärna
Ledstjärnan för Naturbetesprojektet som WWF
initierade var att se betesmarken i ett landskapsper-

När strandängar och betesmarker växte igen blev flyttfåglarna lidande. Det startade WWF:s naturbetesprojekt. Foto: Margareta Ihse.
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Fler djurhållande bönder med betesdrift skapar förutsättningar för fler rastplatser för flyttfåglarna. För uthållig hävd av naturbetesmarkerna
krävs att djurhållarna får ökad lönsamhet i sin produktion. Foto: Ylva Nordin.

spektiv, snarare än att arbeta med isolerade betesmarker med höga biologiska värden. Projektet byggdes på samverkan mellan många olika aktörer. Det
inledande arbetet gick ut på att hitta gemensamma
och tydliga mål för olika intressenter i projektet. Det
var mycket viktigt att sitta ner och lyssna på lokalbefolkning, tjänstemän och lokala naturvårdsorganisationer. WWF axlade rollen som katalysator snarare
än projektledare. Detta ledde till olika angreppssätt
i olika projektområden, men också till en djup känsla av delaktighet och ansvar hos projektdeltagarna.
Många av de nätverk och samarbetsformer som bildades under projekttiden finns fortfarande kvar ute i
bygderna och fungerar än idag alldeles utmärkt även
utan ”projektkryckor”.
Den enskilt viktigaste faktorn i en uthållig hävd
av naturbetesmarkerna var att djurhållarna skulle få
ökad lönsamhet i sin betesproduktion. De olika projektverktygen som användes varierade från projekt
till projekt beroende på lokala förutsättningar. Ett
initialt stängselbidrag var gemensamt för de flesta
projekten. Det ökade intresset hos djurägare för betesdriften och sänkte startkostnaderna. Rådgivning
kring restaurering av betesmarker har varit oerhört värdefull. Mycket av den kunskap vi tidigare
haft har fallit i glömska under jordbrukets utveckling mot mer intensiva och stallbaserade system.
Restaureringsstöd har varit en viktig del i arbetet,
plus det faktum att WWF kunde betala ut ersättning redan under pågående restaureringsarbete för
att betesdriften skulle komma till stånd. På en del
håll satsades pengarna på bidrag till byggnader och
djur, medan det på andra håll var viktigare att öppna
upp kontakterna mellan markägare och djurhållare. Andra viktiga delar som har spelat stor roll har
varit att stimulera till olika former av samarbeten

78

mellan lantbrukare, till exempel samägande av dyr
utrustning såsom vågar, samlingsfållor och transportfordon, samt att vara en neutral ”mellanhand”
mellan myndigheter och markägare/djurhållare.
Parallellt har WWF bedrivit ett omfattande politiskt arbete för att få till långsiktiga och tillräckliga
miljövårdsersättningar till naturbetesmarker. Dessa
ersättningar är och förblir avgörande för betesbaserad köttproduktion och därmed för beteshävden av
naturbetesmarkerna.

Marknadsbaserad miljövårdsmekanism
Tidigt formades tanken på Naturbeteskött som en
marknadsbaserad miljövårdsmekanism. 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. Naturbetesmarken blir en efterfrågad men
begränsande faktor för hur mycket Naturbeteskött
lantbrukaren kan producera. Efterfrågan på Naturbeteskött skapar efterfrågan på naturbetesmark och
Naturbetesköttet blir en produkt där naturvård och
biologisk mångfald fungerar som tilläggsvärden.
För att få till stånd denna miljövårdsmekanism
har WWF gjort insatser på flera plan. Under lång
tid samarbetade man med ICA kring uppbyggnaden av flera varumärken (Sunda och ICA Selection
Naturbeteskött) och med utbildning av ICA-personal
via ICA-skolan. Lokala producentringar, till exempel Mälarhagar och Vindelälvens Naturbeten,
arbetade med att sälja Naturbeteskött med lokal
identitet. Ett omfattande utbildningsarbete bedrevs
också bland naturbetesuppfödare kring nyckelfaktorer för kvalitetsproduktion såsom marmoreringsgrad
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En tredjepartscertifiering för Naturbeteskött har skapats
tillsammans med Sigill Kvalitetssystem AB. Kockar, butikschefer, köttgrossister, matjournalister, personal i offentliga kök och politiker ansvariga för offentlig upphandling
har fått se betesdjur i arbete och provsmaka produkterna
på olika naturbetesgårdar. Foto: Ola Jennersten.

och uppfödningsformens inverkan på köttets smak.
Tillsammans med Sigill Kvalitetssystem AB skapades den tredjepartscertifiering för Naturbeteskött
som nu finns tillgänglig för alla inom IP Sigill.
Här finns de kriterier som under projekttidens gång
visat sig vara viktiga för att garantera både att naturbetesmarkerna bevaras och att Naturbetesköttet
håller hög kvalitet. Projektet har också medverkat
till att Naturbeteskött finns som ett specifikt upphandlingskriterium i Upphandlingsmyndighetens
verktyg för hållbara livsmedel. Naturbeteskött i
Mellansverige AB, ett företag för förädling och försäljning av Naturbeteskött, bildades som ett resultat av naturbetesprojekten i Mälardalen och Närke.
En viktig del av arbetet med Naturbeteskött är den
omfattande marknadsbearbetning och det kommunikationsarbete som genomförts. Kockar, butikschefer, köttgrossister, matjournalister och personal i
offentliga kök samt politiker ansvariga för offentlig
upphandling har bjudits in till naturbetesgårdar runt
omkring i landet. Där har de fått se betesdjuren i arbete och provsmaka produkterna. Tidningsartiklar
och inslag på traditionella och sociala media har va-
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rit viktiga. Naturbeteskött i Sverige ideell förening
har sedan fyra år tagit över stafettpinnen och arbetet
med Naturbeteskött. Föreningen finns på www.naturbete.se.
Den slutliga frågan är förstås: Har de 25 årens
projektinsatser haft någon effekt på naturbetesmarkerna? Vi tycker det:
•
•
•
•
•

30 000 hektar naturbetesmark har restaurerats
eller fått förstärkt hävd och 95 procent av dem
betas fortfarande.
500 lantbrukare har fått ekonomiskt stöd på olika sätt och 700 lantbrukare har nåtts av rådgivning kring betesmarker och köttproduktion.
20 lantbrukare som tidigare hade arbeten utanför
gården är nu heltidsföretagare med betesproduktion.
De 27 miljoner kronor som WWF satsade har
inom projekten växlats upp till 150 miljoner.
Naturbeteskött är idag ett välkänt varumärke
och anses av WWF:s Köttguiden och Svenska
Naturskyddsföreningen vara det mest miljö-/
klimatvänliga svenska köttet.
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Hur ska Sverige klara att nå målen för odlingslandskapets natur- och kulturvärden?
Hjalmar Croneborg

Den bakomliggande drivkraften – vårt
ekonomiska system
Dagens ekonomiska system är uppbyggt kring framväxten av storskalig massproduktion, främst inom
industrin. Under 1900-talet har det systemet tillämpats även på areella näringar. Det har skapat ett förändringstryck mot ”rationalisering”, vilket har drivit
jordbruket i en riktning som till en början innebar
enorma framsteg, men som till slut har visat sig vara
oförenligt med skötsel som gynnar odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Under de senaste decennierna har det gått så långt att det inte gynnar
jordbruk överhuvudtaget.

Följderna: nedläggning och marker som tas
ur bruk
Följden har blivit att den jordbrukarkår, som politiken har riktat sina styrmedel mot sedan 1980-talet,

har reducerats drastiskt. Man måste därför ställa
sig frågan på nytt idag: Vilka är det egentligen som
ska genomföra all den skötsel som våra styrmedel
vill stimulera till? Svaret ”jordbrukarna” håller inte
längre. Vi är på väg in i en situation där de som
sköter markerna är en liten grupp yrkeskunniga kulturlandskapsvårdare, en annan grupp fritidsjordbrukare och en grupp kvarvarande yrkesjordbrukare,
många av dem snarast ”fabrikörer”.
Vi har kunnat följa den negativa processen: Först
nedläggning av skötsel i marginalmarker, sedan i
andra marker, sedan nedläggning av djurhållning
och till sist nedläggning av hela jordbruk. Det finns
några positiva exempel som går emot den generella
trenden, men data och statistik ger en entydig bild
av nedläggning. Arealen mark som tas ur hävd och
tillåts växa igen eller som omförs till skogsproduktion ökar fortfarande. Hela trakter och landsdelar
förlorar sina fodermarker såväl som åkermarker.

Rationaliseringsvågen har till slut visat sig vara oförenlig med skötsel som gynnar odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Foto: Hjalmar Croneborg.
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Läget idag: dålig status
En av de viktigaste uppföljningarna av tillståndet
för landets fasta gräsmarker är den rapportering
till EU som genomförs vart sjätte år. Gräsmarksnaturtyperna, så som de listas enligt EU:s art- och
habitatdirektiv, befinner sig nästan allesammans i
en ogynnsam bevarandestatus. Därtill kommer ett
liknande tillstånd för berörda arter, något som även
bekräftas av de bedömningar som gjorts i samband
med rödlistningsarbetet. Även kulturmiljövärden
och friluftslivsvärden med mera missgynnas kraftigt. Relevanta delar av miljömålet uppnås inte.

Vad gör vi åt det?
Alla de styrmedel som man har arbetat med behöver
fortgå och dessutom utvecklas. Ytterligare samordning mellan markägare, brukare, myndigheter med
flera är nödvändig. Värdebaserade ersättningar,
förnyade satsningar på kunskapsutveckling, rådgivning, kommunikation med mera är bra inriktningar.
Projekt som utvecklar konsumtionssidan, med kvalitetsmärkning och så vidare, är viktiga.
Men allt detta har ju prövats i decennier. Visst
har det hjälpt, utan dessa insatser skulle läget vara
ännu sämre. Men vi vet och ser nu att det inte räcker
för att nå målen. Ytterligare utveckling av styrmedlen är alltså nödvändigt och bra, men otillräckligt.
Faktum kvarstår: det är helt enkelt ekonomiskt oför-

delaktigt att leva på landsbygden och helt eller delvis
ägna sig åt jordbruk, särskilt med inriktning mot att
gynna natur- och kulturvärden. Kan vi inte komma
åt det och göra det ekonomiskt attraktivt att leva
så, då kommer vi inte att nå målen, med eller utan
ersättnings- och rådgivningsinsatser. Det är grundproblemet.

Vad krävs ytterligare?
Hela samhällstrenden behöver vändas. Det är en
bredare fråga än att stimulera kvarvarande nötköttsproducenter till att återuppta skötsel i gamla
naturbetesmarker.
Idag finns ett växande gehör i samhället för
frågor som civil beredskap och uthållighet i kris,
minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen, ökad
självförsörjningsgrad, naturresursmässig och social hållbarhet och levande landsbygd i hela landet.
Detta momentum behöver utnyttjas till att uppnå
påtagliga förändringar i de ekonomiska villkoren för
små och medelstora jordbruk, inklusive verksamhet
med inriktning mot traditionell skötsel. Det bör gå
att räkna fram hur stora fördelar i form av exempelvis skattebefrielse som krävs för att det ska börja
löna sig. Det innebär i praktiken en slags ny ”gröna
vågen”. En återgång till ett tillstånd kring 1950 kanske, men med moderna förtecken (se nedan). Lär av
Norge!

Vilka sköter kulturlandskapet?

Yrkeskunniga kulturlandskapsvårdare Deltidsjordbrukare/småbrukare

Dagens heltidsjordbrukare

Ett växande gehör för beredskapsfrågor med mera kan bidra till en återgång till ett mer traditionellt brukande men med moderna förtecken.
Foton, t v och mitten: Hjalmar Croneborg, t h: Ylva Nordin.
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Strukturera frågorna
Allt det här handlar om en hel mängd olika perspektiv och frågeställningar. Ett försök att strukturera
dem kan utgå från de människor som det handlar

Traditionell skötsel

om, på olika sätt. Detta istället för att utgå från marker och deras biologi och kulturvärden. Det kunde
se ut så här, i fem teman eller nivåer.

Skötsel med moderna
Bärkraftiga jordbruksmetoder
Ett gott liv på landsföretag
bygden

Brett stöd i samhället

Nivå

Nuläge

Mål

Vad behövs

Vilka resurser

Vem äger frågan

Övriga aspekter

Traditionell
skötsel

Kunskap hos få
personer

Väl spridd
kunskap med
lokal variation

Kunskapsarbete

Jordbruksverkets LBUprogram med
rätt fokus

Brukare, entreprenörer, föreningar, myndigheter*

Skötsel med
moderna
metoder

Teknik finns,
blandat kunskapsläge

Ännu fler och
ännu kunnigare
brukare och
entreprenörer

Kunskapsarbete,
utveckling av
ersättningssystem

Jordbruksverkets LBUprogram med
rätt fokus

Brukare, entreprenörer, föreningar, myndigheter*

Alternativa
metoder som
t ex flis, biogas
mm

Endast
Bärkraftiga
jordbruksföretag industriell
stordrift är
lönsam

Lönsamhet
i småskaligt
brukande

Ekonomiska styr- Skattemedel
medel, inte bara
inom jordbrukssektorn

Finansdepartementet

Livsmedel och
andra produkter,
besöksnäring

Ett gott liv på
landsbygden
– levande landsbygd

Avfokning och
industriskogsbruk

Grön våg –
många många
fler människor
ut i landsbygden

Ekonomiska styr- Skattemedel
medel som t ex
skattelättnad om
man arbetar på
landsbygden

Finansdepartementet

Bredband, kommunikation m m,
samhällsservice

Brett stöd i
samhället

Okunskap
som leder till
ointresse

Bred kännedom
och acceptans

Mer resurser till
skollärare?

Konsumentfrågor, friluftsliv,
folkhälsa

*) Myndigheter: främst Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen – men eventuellt även några till.
Struktur utifrån människorna istället för att utgå från markerna och deras biologi och kulturvärden. Foton fr v: Hjalmar Croneborg, Fabian
Mebus, Hälsingestintan, Ylva Nordin, Gene Nieminen.
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Behovet av handlingsplan för ängar och hagar
Sammanfattning av synpunkter från seminariet 29 november 2016 och workshop 21 februari 2017.
Ann Norderhaug och Margareta Ihse

Föredragen från seminariet och workshopen visar
de stora ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden som våra ängar och hagar representerar.
De visar också vilka hot som finns mot ängs- och
hagmarker och att dagens förvaltningssystem inte
är tillräckligt för att bevara dem. Intresset för att
behålla dessa marker är emellertid stort och både
föredragen och de uppföljande diskussionerna på seminariet och workshopen gav ett flertal förslag till
hur vi ska kunna bemöta hoten.
Den viktigaste konklusionen på diskussionerna
var att det behövs en handlingsplan för Sveriges
ängar och hagar.

Därför behövs en övergripande handlingsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljökvalitetsmålen nås inte.
Både arealen och antalet ängar och hagar minskar i oroande takt.
Naturvårdskvaliteten på många av de kvarvarande ängarna och hagarna sjunker.
Antalet betesdjur och företag med betesdjur
minskar snabbt.
Utvecklingen går fortfarande åt fel håll.
Orsakerna till detta måste angripas på ett samlat
och effektivt sätt.
Med en gemensam plan kan olika aktörer bidra
med små och stora insatser på ett effektivare sätt.
Styrmedel kan samordnas och utvecklas mera
optimalt.
Med en övergripande handlingsplan finns det
goda möjligheter för prioriteringar i tid och rum.

Det finns inte någon enskild åtgärd som räcker till
för att Sveriges ängar och hagar ska leva vidare eller
öka till samhällsekonomiskt effektiv areal och kva-
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litet. En handlingsplan måste därför innehålla en
rad olika åtgärder som förbättrar och kompletterar
varandra och den insats som i dag görs för att ta vara
på våra ängs- och hagmarker. Detta är en kort sammanfattning med fyra avsnitt:
•
•
•
•

Jordbrukspolitiken måste förändras.
Stödordningarna måste reformeras.
Ängs- och hagmarkerna måste skötas så att värdena bevaras.
Kommunikationen och kunskapen måste förbättras.

Avsnitten innehåller viktiga synpunkter från seminariet och workshopen som bör tas med i arbetet
för en handlingsplan för Sveriges ängar och hagar.

Jordbrukspolitiken måste förändras
CAP, jordbruks- och livsmedelspolitiken, samt även
Landsbygdsprogrammet, och hur dessa utformas vidare, påverkar förvaltningen av våra ängs- och hagmarker både direkt och indirekt. I dag är det ofta
ekonomiskt ofördelaktigt att leva på landsbygden
och helt eller delvis ägna sig åt jordbruk, särskilt
jordbruk med inriktning mot att gynna natur- och
kulturvärden. Kan man inte göra det ekonomiskt
attraktivt att leva på det sättet, så går det inte att
nå målet att ta vara på våra ängs- och hagmarker.
Naturvårdsentreprenörer med stora besättningar har
blivit allt viktigare för naturvården när antalet gårdar och betesdjur har minskat. Aktivt jordbruk är
emellertid en förutsättning för att långsiktigt kunna
bevara våra ängar och hagar.
Det måste finnas företagsekonomisk lönsamhet
och en effektiv livsmedelsindustri som ger jordbruket bra villkor. En infrastruktur som underlättar för
företagen och hushållen på landsbygden är också en
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nödvändig förutsättning. Det behövs förändringar
i de ekonomiska villkoren för små och mellanstora
jordbruk, inklusive verksamhet med inriktning mot
traditionell skötsel. Skattereduktion för ökad lönsamhet kan vara en åtgärd, men också en utveckling
av villkoren i CAP, jordbruks- och livsmedelspolitiken, samt Landsbygdsprogrammet. Det måste finnas synergi mellan de olika åtgärderna, till exempel
mellan livsmedelsstrategien och miljöstöden till
värdefulla betesmarker och mellan miljöpolitik och
jordbrukspolitik.
Det finns flera orsaker till att det kan vara både
klokt och långsiktigt ekonomiskt att stimulera jordbruk som bevarar ängar och hagar. Traditionell
hävd av ängar och hagar är miljömässigt en viktig
verksamhet inom jordbruket. Många av gräsmarkernas värden och ekosystemtjänster lyftes fram på
seminariet och på workshopen. I dagens situation
måste det också framhållas att gräsmarkerna antagligen spelar en mycket viktigare positiv roll i arbetet
med att reducera klimatförändringarna än man tidigare har insett. Samtidigt erbjuder de gratis bete
och foder samt möjligheter till matproduktion som
kan minska sårbarheten i livsmedelsförsörjningen,

öka självförsörjningsgraden, stärka civil beredskap
och möjligheterna för uthållighet i kris. Enligt klimatprognoserna är det Norden som får de bästa
förutsättningarna i Europa för fortsatt jordbruksproduktion. Jordbruksfrågor måste ses i ett större
sammanhang med flera hållbarhetsmål.

Stödordningarna måste reformeras
EU:s stödordningar spelar en avgörande roll i arbetet för att bevara våra ängar och hagmarker. Utan
gårdsstödet, kompensationsstödet och miljöersättningarna skulle vi förlora nästan alla. Men det är
ett stort problem att det är så arbetskrävande och
krångligt att söka EU:s miljöersättningar för skötsel av värdefulla kulturmarker! Detaljstyrningen
har gått för långt både från EU:s och Sveriges sida.
Regelverket har blivit så komplicerat att många bönder nu ger upp. Det är också ett stort problem att
myndigheternas kontakt med bönderna angående
ängar och hagar först och främst gäller kontroll.
Dagens mycket kostnadskrävande kontrollsystem
bör reduceras och hellre förändras till en kombination av rådgivning och kontroll på ett liknande

Utan handlingsplan växer ängar och hagar igen. Foto: Ylva Nordin.
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sätt som NOLA-medlen hanterades på sin tid. Det
kunde både öka kostnadseffektiviteten, ge ett mer
positivt samarbete och öka böndernas förtroende
för regelverk och myndigheter, samtidigt som man
kan försäkra sig om att förvaltningen av ängarna
och hagmarkerna får tillräcklig kvalitet. För att öka
böndernas förtroende och intresse för att fortsätta
hävden av de värdefulla markerna är det också helt
nödvändigt att utbetalningarna inte fördröjs.
Stödordningarna måste anpassas till svenska förhållanden. Träd och buskar som karakteriserar de
svenska hagmarkerna är viktiga både för biologisk
mångfald och för arbetet med att reducera klimatförändringarna. Ändå är det problem med miljöersättningarna till dessa markerna, därför att bestämmelserna inte tar hänsyn till svenska förhållanden.
Stödordningarna måste ge långsiktiga ekonomiska spelregler. Många bönder vågar i dag inte satsa på
betesdjur och till exempel bygga nytt djurstall med
40 års avskrivning, när de vart sjunde år riskerar
att det blir nya regler. Det bör göras konsekvensutredningar för miljö och djurvälfärd med mera, när
stödsystem och regelverk ändras. Stödsystemen bör
också förenklas, bonden ska inte behöva anlita konsult för att söka stödmedel.
Helhetstänkande är viktigt också när det gäller
stödordningar. Att återinföra stöd till kulturmiljöer
som stenmurar och åkerholmar gynnar inte bara
kulturminnen och kulturmiljöer utan också den
biologiska mångfalden och människors landskapsupplevelser.

Ängs- och hagmarkerna måste skötas så att
värdena bevaras
Landskapsperspektivet måste in i ”bevarandearbetet” och hanteringen av stödordningar. Alarmerande
rapporter om arter som försvinner trots välskötta
marker understryker att det är viktigt att se på
arealstorlek och ekologiska samband i landskapet.
Fragmentering är ett av hoten mot den biologiska
mångfalden i kvarvarande ängar och hagar. Kanske
det bör satsas extra på områden där det finns husdjursbönder som samarbetar? Dagens system gynnar redan stora sammanhängande betesområden
som till exempel skjutfält, men satsning på områden
med många mindre men värdefulla ängs- och betesarealer, stor variation och samarbetande bönder kan
ge minst lika gott resultat med tanke på biologisk
mångfald. I dag överges ofta sådana mindre mar-
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ker och växer igen. Med flera bönder med mindre
djurbesättningar involverade kan vi kanske lättare
få kombinationer av betesbaserad produktion och
andra nya produktionsgrenar och därmed tillräcklig
lönsamhet för bönderna.
Kunskap är viktig. Jordbruksverket ordnade tidigare kurser som förmedlade både gammal och ny
kunskap om jordbrukslandskapet och skötsel av värdefulla ängar och hagar till länsstyrelsernas rådgivare och kontrollanter. Nu ordnas bara kontrollkurser,
men förvaltningskurser borde anordnas på nytt för
länsstyrelser, kommuner med flera. Också bönderna
bör genom kurser, bättre rådgivning från myndigheterna och annan förmedling få möjlighet att öka
sin kunskap om jordbrukslandskapets många värden
och deras förvaltning. Samtidigt måste böndernas
lokala erfarenhetskunskap förmedlas till tjänstemän
– ett fortlöpande utbyte av kunskap.
Skötsel är arbetskrävande. För att få tillräckligt
bra skötsel av de mest värdefulla områdena kan en
differentiering av miljöersättningarna, baserad på
värde, arbetsinsats och/eller resultat, vara ett sätt
att öka den positiva effekten av stödordningarna.
Utveckling av ny teknik i jordbruket, som till exempel kan förenkla skötsel av kantzoner och gröna
nätverk, skulle också kunna ge positiv effekt för bevarandearbetet och samtidigt reducera skötselkostnaderna. Ny teknik kan också bidra till bevarande
genom nya sätt att utnyttja produktionen i ängar
och hagar, till exempel till etanolframställning.
Konsekvensbedömningar måste emellertid göras
innan ny teknik införs, så att inte nya problem för
bevarandearbetet skapas i stället. Detta understryker
återigen behovet av att se helhetligt på utvecklingen
i jordbruket och på förvaltningen av landskapet.

Kommunikationen och kunskapen måste
förbättras
Ett av de stora hoten mot våra ängar och hagar är allmänhetens ofta bristande kunskap om deras viktiga
funktion och många ekosystemtjänster, om sambanden i landskapet och om betesdjurens betydelse. Om
det inte finns förståelse och stöd hos befolkningen
blir det svårt att genomföra de åtgärder som behövs
för att bevara dessa rika och värdefulla marker.
Bevarandet av ängar och hagar gäller inte bara
biologisk mångfald. Det utgör också en viktig del av
arbetet för att nå FN:s hållbarhetsmål! Allmänheten
måste delges denna kunskap med en informations-
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kampanj på samma sätt som information om klimatförändringarna sprids. För att informera och
medvetandegöra allmänheten måste många kanaler
användas: tidningar, TV och radio, riktad information till dagis och skolor och till ideella organisationer som frilufts- och naturvårdsorganisationer,
hembygdsrörelsen och liknande. Genom att på olika
sätt utnyttja tätortsnära hagar och ängar till motion
och fritidsverksamhet och samtidigt sprida information om deras många värden, skulle man kunna
väcka intresse och engagemang för närlandskapet
och ge den urbana befolkningen bättre förståelse
för jordbruk och kulturlandskap. Symbolarter som
humlor, bin och flera fågelarter kan också utnyttjas för att skapa förståelse för komplexiteten och de
stora sambanden i landskapet.
Inte bara allmänheten behöver få bättre förståelse för dessa samband. Också myndigheter och
turistverksamheten behöver bättre kunskap om
kulturlandskapets betydelse för upplevelser och välbefinnande.
Konsumenterna har stor makt. Kommunikation
om ängs- och hagmarkernas betydelse till konsumenterna är därför viktigt om vi vill bevara dessa

marker. Detta kan göras på många sätt. Märkning av
matvaror kan lära flera att skilja på kött och naturbeteskött och underlätta konsumenternas möjligheter
att välja. Men då måste märkningen vara tillräckligt
upplysande och tydlig så att svenskt naturbeteskött
inte förväxlas med annat kött. Klimatdebatten, som
i dag stämplar rött kött som klimatfarligt oavsett
hur det produceras, måste också rättas till i enlighet med ny kunskap. Handelns möjlighet att erbjuda
naturbeteskött bör också förtydligas.
Restauranger och kockar är viktiga på flera sätt.
De kan vara stora uppköpare av naturbetesprodukter,
göra reklam för dem på restaurangerna och därmed
kommunicera kunskap och utbilda allmänheten.
Många krögare gör redan detta men flera kan bidra.
Utveckling av regionalt samarbete om produktion
och konsumtion av lokalproducerad mat kan vara en
väg att gå. Involvering av turismen kan ytterligare
förstärka en sådan vinn-vinnverksamhet.
Den offentliga upphandlingen, som rör sig om
stora volymer och mycket pengar, är också en intressant möjlighet för produkterna från våra hagar och
ängar. Här behövs ofta en grönare profil och vinnvinnsituationer kan lätt skapas.

De synpunkter och förslag till förbättringar som framförs här ska inte ses som någon färdig
handlingsplan utan som inspel till en sådan plan. I flera av föredragen/kapitlen i denna tidskrift finns det också konkreta förslag till förbättringar. Det brådskar om våra ängar och hagar
ska räddas för framtiden! Arbetet med en strategisk handlingsplan behöver därför påbörjas
omedelbart. Handlingsplanen måste integrera både ekologiska, ekonomiska, kulturhistoriska och sociala aspekter, så att den kan accepteras av lantbrukare så väl som av allmänheten.
Politikerna spelar en nyckelroll för att få till detta. Men också myndigheter på olika nivåer,
LRF, andra intresseorganisationer, handeln och konsumenterna måste bidra med insatser
som kan förändra, förbättra och komplettera de åtgärder som redan görs, men som inte är
tillräckliga för att rädda våra hagar och ängar.
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Litteratur om ängar och hagar i Sverige
Här ges ett litet urval av böcker. Det finns dessutom ett stort antal rapporter, artiklar och doktorsavhandlingar. Intresserade kan höra av sig till margareta.ihse@natgeo.su.se.
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Länkar till fler skrifter om betesmarker och ängar
Naturbetesmarker – en resurs för får- och lammproduktionen:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo168.html
Naturbetesmarker – en resurs i vår hästhållning:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo169.html
Ängar:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/angar.html
Skogsbetesmarker:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr331.html
Bete och betesdjur:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bete-och-betesdjur.html
Restaurering av betesmarker och ängar:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/restaurering-av-betesmarker-och-angar.html
Maskiner och redskap:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/maskiner-och-redskap.html
Naturbetesmarker:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/naturbetesmarker.html
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Sveriges ängar och hagar är innehållsrika
kulturminnen men också levande natur, en
natur som erbjuder rik biologisk mångfald
och viktiga ekosystemtjänster.
Dessa kulturskatter är beroende av att det
finns bönder som vill fortsätta att använda
dem för husdjursskötsel. De kan bara bevaras
genom att brukas. Men det förutsätter att
bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att allt flera bönder,
gårdar, betesdjur och därmed också
ängs- och hagmarker försvinner.
Det behövs policyinstrument som kan bryta
den negativa trenden för våra ängar och
hagar, ekonomisk-politiska styrmedel,
branschsatsningar av olika slag, produktutveckling och förädling – och inte minst
ökat engagemang och ansvarstagande såväl
hos politiker och ansvariga myndigheter som
inom jordbruket och bland konsumenter.
Detta diskuterades hos KSLA vid ett
seminarium i november 2016 och en
uppföljande workshop i februari 2017.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en mötesplats för den gröna
sektorn. Akademien är en fri och oberoende
nätverksorganisation som arbetar med frågor
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk,
miljö och naturresurser samt skogs- och
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som
berör alla och som intresserar många!

