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Konflikter: 

• Konkurens om mark - jordbruk/skogsbruk

• Viltskador – vildsvin, hjort, älg

• Rovdjur – folk är rädda, skadar tamboskap

• Matproduktion - närproducerad mat – miljö/klimat aspekt

Stark konflikt med kulturlandskapet om vi menar

återskapande av “vild” natur







Batáry et al. 2012; Lindborg et al.2008; Tscharntke et al. 2005

Övergivande                                                            Intensifiering

Våra kuturlandskap förändras i två tydliga riktningar



EEA, 2007 High Nature Value Farmland

Brukande som gynnar biologisk mångfald försvinner



Pereira & Navarro 2015

Förväntad andel mark som kommer överges för 

“rewilding” till 2030



Inte öka mängden skog eller 

avsätta områden för naturskydd

Förändra intensivt jordbruk till mer extensivt



Förvildande av kulturlandskapet istället fokus på: 

• Semi-naturliga habitat

• Mångfald av växter, insekter, fåglar

• Öka spridningen av organismer i landskapet

• Semi-domesticerade betesdjur

• Gynna ekosystemtjänster



Naturbetesmarker
(semi-naturliga habitat)

•Ingen artificiell gödning

•Ingen plöjning



Nordiska betesmarker – stor mängd träd



Traditionellt extensivt och småskaligt 

brukande (slåtter och betesmarker)

har minskat
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Hoogeveen et al. 2001



Biologisk mångfald
Gynnas av halvöppna beteslandskap

Jakobsson & Lindborg, 2015, 2017

Wood, Jakobsson, Lindborg 2017
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Tid

Fragmentering

• minskad total yta
• mindre habitat
• mer isolerade habitat

Sämre habitatkvalitet



cf. Fahrig 2018, Global Ecol and Biogeogr

Duelli, 1997



Segregerad eller integrerad naturvård
Land sparing vs land sharing

Fischer et al. 2008, 2013



Viktigt med spridning i landskapet:

Växter: Auffret et al. 2017, Bonari et al. 2017; Lindborg et al. 2014

Insekter: Johansen et al. 2019; Bergman et al. 2018;Öckinger & Smith 2007

Rewilding med stora betesfållor kan gynna biologisk mångfald 

genom förbättrade spridningsvägar och ett mosaikartat beteslandskap 
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Semi-domesticerade betesdjur som betar 

stora sammanhängade områden 

Stoessel et al. in prep



Gutefår – köttet skyddad 

ursprungsbeteckning EU (2017)
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Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 

som naturens ekosystem ger människan och som 

bidrar till vår välfärd och livskvalitet



Pereira & Navarro 2015



Norra Europa

Semi-naturliga

betesmarker

Södra Afrika

Naturliga 

betesmarker



Norra Europa

Semi-naturliga

betesmarker

Södra Afrika

Naturliga 

betesmarker

Litteratur och expert workshop



Identifierade 19 olika tjänster som genereras 

i betade gräsmarker 

9 försörjande,                               5 reglerande,                  5 kulturella



Relativ produktion av ekosystemtjänster



Relativ produktion av ekosystemtjänster

Habitatets storlek



Relativ produktion av ekosystemtjänster

Habitatets storlek Habitatets kvalitet



Relativ produktion av ekosystemtjänster

Habitatets storlek Habitatets kvalitet

Att öka betesmarkens storlek kan gynna vissa ekosystemtjänster

Lindborg et al. 2017



Extensivt bete med semi-domesticerade djur

Fördelar:

• Lågintensivt bete gynnar biologisk mångfald

• Motverkar fragmentering

• Kan utnyttja mark som annars är svår att använda för jordbruk

• Kan bidra till ett hållbarare jordbruk – minskar stödutfodring, gödsling

• Mer lönsamt för brukaren

• Permanenta gräsmarker bidrar med viktiga ekosystemtjänster

• Bibehåller traditionella kulturella värden i landskapet

Nackdelar: 

• Djurhållningen – tillsyn

• Framkomlighet/infrastruktur

• Virkesproduktion/betesskador

• Konflikt med klimatmålen
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Sverige behöver viss “rewilding” och extensivt bruk av 

kulturtmarkerna för mer hållbar framtida matproduktion 

och bevarande av biologisk mångfald
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Tack!
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