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En svensk implementering av artikel 8j inom Konventionen om 
biologisk mångfald 
 
I december 2005 beslutade den svenska regeringen att initiera ett nationellt program för lokal 
och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk 
mångfald. Detta var ett direkt resultat av internationella diskussioner rörande artikel 8j inom 
Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Det nationella programmet… förenklat kallat 
NAPTEK* kommer att arbeta under sex år med frågor rörande bevarandet av traditionell 
kunskap, innovationer och sedvänjor relaterade till bevarande och hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald i enlighet med artikel 8j. 
 
Sverige är ett av de få länder i Europa som har ett ursprungsfolk, samerna, men vid sidan av 
samerna finns även andra traditionsbärare med relevant kunskap. Det handlar om människor 
som ägnar sig åt nyttjande de biologiska naturresurserna som kräver ingående kunskaper i hur 
naturen och dess innevånare fungerar. Det kan handla om exempelvis renskötsel, småskaligt 
lantbruk i marginalbygderna, småskaligt skogsbruk, jakt och småskaligt, kustnära fiske. Kust- 
och skärgårdsfiskare är fortfarande till stor del beroende av traditionell kunskap om hur fisken 
beter sig vid olika väderlek, temperaturer, vindriktningar och årstider för att optimera sin 
fångst. Deras fångster röks eller säljs färska till turister och sommargäster lokalt i fiskelägena 
direkt från fiskarna, vilket bidrar till att bevara den lokala kulturen och en levande skärgård. 
På samma sätt kan man framhålla att fäbodbrukare bevarar de lokala traditionerna genom att 
låta sina djur gå på fritt skogsbete i skogar som ofta har betats kontinuerligt i hundratals år. 
Av mjölken bereds sedan hantverksmässigt mejeriprodukter som ost och mese enligt gammal 
tradition. Traditionell kunskap och lokala traditionella produkter kan fortfarande spela en 
viktig roll för landsbygdsutveckling också i ett högt industrialiserat land som Sverige.  
 
Man bör också konstatera att ”lokalsamhälle” inte nödvändigtvis måste betyda en geografisk 
enhet utan lika gärna kan utgöra en grupp av traditionsbärare med ett gemensamt 
kunskapssystem även om de geografiskt är utspridda. I de flesta västerländska länder finns det 
fortfarande en värdefull skatt av kunskap i form av traditionell kunskap som bevaras av 
enstaka traditionsbärare. Ett bevarande av denna kunskap är inte bara en fråga för bevarandet 
av den biologiska mångfalden utan också ett säkerställande av vår kulturella identitet.  
 
Den snabba omläggningen av markanvändningen och förlusten av traditionell kunskap inom 
den areella sektorn är sannolikt ett av de stora hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Många 
av de hotade växt- och djurarterna är direkt eller indirekt beroende av människan och hennes 
markutnyttjande för sin överlevnad. De stora förändringarna inom land- och skogsbruk under 
1900-talet ledde till urbanisering och nedläggning av små gårdar. Detta har lett till att 
sammansättningen av såväl flora som fauna har förändrats och att vissa arter till och med 
utrotats. Hoppet är att traditionell kunskap och traditionella sedvänjor ska ha positiva effekter 
på både biologisk mångfald och landsbygdsutveckling. 
 
NAPTEK ska enligt regeringsuppdraget: 

• dokumentera traditionell kunskap 
• bevara och bibehålla lokal och traditionell kunskap 
• sprida kunskap om detta område till olika nyckelgrupper  
• initiera forskning rörande traditionell kunskap 
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Syfte 
Syftet med detta seminarium var att få en överblick över kunskapsläget vad gäller kopplingen 
utmarksbete inom den boreala skogsbygden, främst det som brukar kallas skogsbete eller 
fäbodbete, och natur- och kulturvärden samt att bedöma om miljöersättningssystemet är 
adekvat utformat. Seminariet är en del av uppföljningen av Sveriges åtagande rörande 
traditionell kunskap inom Mångfaldskonventionen och miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
och ”Levande skogar”. Förhoppningen är att kunna effektivisera bevarandet av den 
traditionella kunskapen rörande betet och djurhållningen in situ för att så bra som möjligt 
värna om den hävdgynnade biodiversiteten. 
 
I stora delar av Sveriges skogsbygder har man sommartid betat djuren på skogen för att 
försäkra sig om att betet och fodret skulle kunna räcka hela året. Den betande skogen kan 
också anses ha ett kulturvärde och särskilt i kombination med fäbodvallar, fjällägenheter eller 
liknande kulturboningar som är en del av vårt agrara kulturarv. Det framhålls ofta att dessa 
områden har omistliga biologiska värden, vilka är dessa egentligen? Frågan är också om 
dagens utmarksbete bedrivs på ett sätt som motsvarar den historiska markanvändningen och 
bevaras de biologiska värden som vi idag försöker värna. Samtidigt bör frågan diskuteras 
huruvida miljöersättningssystemet motsvarar målsättningen. Vilken vikt läggs vid aspekterna 
kulturmiljöbevarande och biologisk mångfald? 
 
Program 
9.00–9.45  Kaffe 
 
9.45–10.00  Inledning, bakgrund och syfte – Håkan Tunón, Nationella programmet för 

traditionell och lokal kunskap relaterad till bevarandet och det hållbara 
nyttjandet. 

 
10.00–10.45  Historisk bakgrund till utmarksbeten – Anna Dahlström & Jesper Larsson, 

Agrarhistoriska avdelningen, SLU Uppsala 
 
10.45-11.00 Bensträckare & frukt 
 
11.00–11.45 Ekologiska processer och substrat som genereras av utmarksbete – Tommy 

Lennartsson, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen & Anders 
Dahlberg Artdatabanken 

 
11.45-12.45 LUNCH 
 
12.45–13.30 Kulturmiljövård och traditionell kunskap – Mårten Aronsson, Skogsstyrelsen 

& Ulf Segerström, Inst. för skoglig vegetationsekolog, SLU Umeå. 
 
13.30–14.00 Miljöersättningar för skogsbeten och fäbodbeten – Ingalill Juhlin, 

Jordbruksverket. 
 
14.00–14.20 Fäbodbruket i framtiden? – Kristian Olofsson, Riksföreningen Sveriges 

Fäbodbrukare 
 
14.20–16.30 Gruppdiskussion & fika. Gruppdiskussioner som ska redovisas muntligt men 

även skriftligt så att de bidrar till en seminarieredovisning som ska distribueras 
separat. 

 
16.30–17.30 Sammanfattning och avslutning 
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Skogsbete, biologisk mångfald och traditionell kunskap 
Håkan Tunón, Nationella programmet för traditionell och lokal kunskap relaterad till bevarandet 
och det hållbara nyttjandet, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala 
 
Traditionell kunskap? 
 

 
 
Men den behöver inte vara exotisk eller tillhörande 
isolerade urfolk, utan en mängd vardagliga 
aktiviteter kopplat till nyttjandet av biologiska 
resurser innehåller moment av erfarenhetsbaserad, 
traderad kunskap. Hur är det exempelvis med vår 
känsla för att sätta potatis eller så grönsaker? Vad är 
det för tankar som avgör var man kastar fiskedraget 
vid spinnfiske? 
 
 

 
Konventionen om biologisk mångfald 
Artikel 8. In situ-bevarande, 
 
paragraf 8j: 
”respektera, bevara och bibehålla kunskaper, 
innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och 
lokala samhällen med traditionella livssätt som är 
relevanta för bevarandet och det hållbara 
nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en 
bredare tillämpning av dessa, med godkännande 
och deltagande av innehavarna av sådana 
kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt 
främja rättvis fördelning av nyttan som 
uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, 
innovationer och sedvänjor.” 

 
 

 
Etnobiologi i svensk naturvård 
 
 

• Konventionen om biologisk mångfald 
signeras 1992 i Rio med passager om 
traditionell kunskap om nyttan av 
biodiversitet samt att många av 
människans aktiviteter inverkar positivt 
på bevarandet av biologisk mångfald 

 
• CBM har sedan 1997 koordinerat ett 

etnobiologiskt projekt  
 
• CBM utförde en utredning rörande artikel 

8j inom Konventionen om biologisk 
mångfald på uppdrag av 
Miljödepartementet 

 
• Regeringens proposition 2004/05:150 

”Svenska miljömål – ett gemensamt 
uppdrag” 
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                Programmet 
 

• kartläggning och dokumentation,  
 
• åtgärder för att upprätthålla lokal och 

traditionell kunskap,  
 
• spridning av lokal och traditionell 

kunskap till nyckelmålgrupper som 
t.ex. brukare av biologiska resurser 
och myndigheter, samt  

 
• stimulera forskning.  
 
• programmet bör arbeta genom 

samverkan med olika intressenter.  
 

 Arbetet syftar till att visa på exempel där 
traditionell kunskap och traditionell hävd har 
betydelse för bevarande och hållbart nyttjande 
av biologisk mångfald. Utmarksbete är en 
traditionell hävd som påverkar den biologiska 
mångfalden gynnsamt och där traditionell 
kunskap är av vikt. Därför genomförs denna 
workshop! 
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Utmarksbete i skogsbygd - historisk bakgrund  
Anna Dahlström, Agrarhistoriska avdelningen, SLU Uppsala 
 

 

Generell bakgrund 
 
Markerna delades in i inäga och utmark fram till 
1850 
 
Skogsbygd: Stor andel utmark & tyngdpunkt på 
boskapsskötsel 
 
Mångsidigt utmarksnyttjande (bete, lövtäkt, kol, 
pottaska, ved, gärdsel, timmer, svedjebruk…) 
 

 
Vad vill vi veta? 
 

 
 
- det som är relevant  
för naturvård och hotad biologisk mångfald 

 
Vad kan vi få reda på? 
 

 
 
- möjligheter och begränsningar  
med historiska källor 
 

Biologiskt relevant historisk kunskap 
 
• Graden av nyttjande (betestryck) 
• Träd- och buskskiktets struktur 
• Djurslag 
• Betets organisation (anger dynamiken) 
• Variation i hävdtidpunkter, hävdformer och 

hävdtryck i olika skalor, nyttjandet av 
trädskiktet 

 

Historisk kunskap 
 
• Arealen betesmark/utmark i olika 

områden och förändring med tid  
• Antalet djur och förändring med tiden 
• Relationen mellan djurslagen och 

förändring med tiden 
• Djurtäthet 
• (Betestryck) 
• (Krontäckning) 
• (Dynamik) 
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Betestryck 
 

Djurtäthet = antal djur / arealenhet 
 

Betestryck = relationen mellan mängd tillgängligt och 
konsumerat bete 

 
Betestrycket under 1600-talet var  
ca 60-75 % under medelmåttiga år 
 
Förändringar på längre sikt: 
Fler djur per hektar betesmark → ökat betestryck och 
/eller mer öppen mark för bete och foderproduktion 
 

Tidsdynamik 
 
• Inom en säsong (hävdtidpunkt)  

  
• Mellan enskilda år (inom några tiotal år) 

  
• I ett längre perspektiv (under några 

hundra år) 
 
Korttidsvariation 
 
Antalet djur i en by kunde variera med 20-40% 
kring medel (i genomsnitt) 
 

 
 

Rumsdynamik 
 
Djurtätheten varierade mellan närliggande byar i 
samma region 
Djurtätheten varierade mellan regioner, såsom 
slättbygd och skogsbygd 
 

 

Ytterligare forskning som behövs 
 
• Betestryckets nivå 
• Träd- och buskskiktets struktur före 

1900-talet  
• Dynamiken 
• Historisk markanvändning och biologisk 

mångfald 
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Fäbodväsendet 
Jesper Larsson, Agrarhistoriska avdelningen, SLU Uppsala 
 
 

 

 
 
 
Definitionen av en fäbod 
En fäbod var en periodisk bosättning för 
sommarhalvåret i syfte att utnyttja utmarkens 
betesresurser och för förädling av mjölk till 
hållbara produkter. Där fanns byggnader för 
människor, boskap och mjölkhantering. Fäboden 
var en specialiserad kvinnlig arbetsplats och den 
hade ett funktionellt samband med hemgården 
och jordbruket. 
 

 
Slutsatser 

• Stora förändringar över tiden, ingen 
konstans över längre tider 

• Under den mest intensiva fasen utnyttjas 
alla tillgängliga resurser i landskapet till 
bete och foder 

• Alla hade fäbod, ett särpräglat 
agrarhistoriskt system 

 
 

 
 

• På fäboden styrdes djurens bete i 
detalj genom vallning 

• Fäbod perioden hade först en kraftig 
ökning och sedan en dramatisk 
minskning av antalet djur 

• Fåret och geten starkt knuten till 
fäboden  
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Biologisk mångfald i utmarksbeten 
Tommy Lennartsson, CBM, Upplandsstiftelsen 
 
 

 
Ljunghed/ginsthed 
 
 

Utmarksbeten med hög biologisk 
mångfald 

• Ljunghed/ginsthed 
• Ås- och sandmarksbete 
• Sandstäpp 
• Dynnära betesmarker, t.ex. sandtallskog 
• Alvar 
• Kalkrika betesmarker vid kust och i 

ytterskärgård 
• Västsvenska fukthedar 
• Betad fjällbjörkskog på kalk 
• Renbetesland på kalk 
• Fäbodbete på kalk 
• Utmarker med ädellövträd eller 

”hagmarksträd” 
• Kalkbarrskog 

 
 

 
Ås- och sandmarksbete 

Gemensamma egenskaper för 
utmarksbeten 

 
• För torrt eller magert för åker och äng 
• Bygdenära 
• Stora betesområden – betesgradienter! 
• Skötsel för bete, ofta i kombination med 

annat nyttjande 
– Många biotoper, många slags 

skötsel 
–  

Länkar skötsel – biologisk mångfald 
dåligt utredda beträffande utmarksbeten. 
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Ås- och sandmarksbete 
 

Hur sköta utmarksbeten för biologisk 
mångfald? 

 
Kunde vi sköta markerna som förr, skulle vi 
antagligen sköta på rätt sätt för biologisk 
mångfald. 
 
Om vi inte kan sköta som förr: Vilka 
skötselkomponenter (ekologiska faktorer) är 
nödvändiga? 
 
 

Ett sätt att definiera nödvändiga 
skötselkomponenter är att för varje biotop 
identifiera de viktigaste biotopstrukturerna, och 
sedan vilken skötsel som krävs för att 
åstadkomma dem, exempelvis. 
Biotop Biotopstrukturer 

för arter 
Skötsel-
komponenter 

Ljung/ginsthed Ginst, sandig 
förnafattig mark, 
örtrikt fältskikt 

Måttligt bete, 
måttlig, 
oregelbunden 
bränning 

 
Alvar 
 

Ås- och 
sandmarksbete 

Sandig förnafattig 
mark, sandväxter, 
sandblottor, 
fläckar med låg 
veg. 
solexponerade 
tallsubstrat 

Varierat 
betestryck, 
röjning bland 
gamla 
överståndare 
 

 
Kalkrika betesmarker vid kust och i ytterskärgård 
 

Vad menas med skogsbete? 
Många biotoper 

• Kalkbarrskog,  
• Kalkrika kustbetesmarker,  
• Ås- och sandmarksbete, åstallskog  
• Skogsalvar, 
• Utmarker med ädellövträd eller  

hagmarksträd, 
• Fäbodnära beten, 
• Betad fjällbjörkskog 
• Annan betesmark där träd är ett 

karaktäristiskt inslag. 
 
Hur har dagens skogsbeten sett ut? Vi vet väldigt 
lite om det och många gånger är det arterna som 
ger oss den bästa informationen om det historiska 
tillståndet. 
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Utmarker med ädellövträd eller ”hagmarksträd” 

 
Även barrträd är viktiga ”hagmarksträd” och 
hyser många rödlistade skalbaggar. 
 

Solexponerade ved- och trädsubstrat 
 

 
..är mycket viktiga framförallt för vedinsekter och 
lavar. 

Förnafattig mark 
 

 
…utan trädtäckning är mycket viktig för 
kärlväxter, då mindre än hälften av de arter som 
räknas till hävdgynnade kan reproducera sig 
under barrträd. 

Skötselkomponenter och viktiga biotopstrukturer i skogsbeten 
 
Biotop Biotopstrukturer för arter Skötsel-komponenter 

Ljusexponerade träd- och 
vedsubstrat 
 

Röjning, utglesning, lämna gamla 
överståndare 
 

Förna-, moss-, och risfattig mark Bete och tramp, röjning och 
utglesning som skapar ytor utan 
krontäckning 
 

Örtrikt fältskikt med 
lättjordsarter, rikt buskskikt 

Som ovan + måttligt bete 

Kalkbarrskog,  
kalkrika betesmarker i 
ytterskärgård,  
Skogsalvar,  
Utmarker med ädellövträd eller 
hagmarksträd,  
Fäbodnära beten,  
Betad fjällbjörkskog 
Annan betad trädklädd mark 

Störd mark & dynga på lättjord Bete på sandig mark, utglesning 
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De gamla skogsbetena har flyttat sig in i 
landskapet. Ofta sitter skogsbetesarterna idag i 
täkter, bryn etc. eftersom de ursprungliga 
livsmiljöerna växt igen. 
 
Insekter följer fördelningen av sina värdväxter 
men har högre krav på miljön vilket leder till att 
fjärilarnas utbredning blir mer begränsad än 
värdväxterna som kan vara kvarstående 
 
 

Arter som tidigare hade sin utbredning i den 
betade, mycket glesare delen av ”skogen”….. 

 

…..återfinnes nu i brynen, vilka ofta är 
igenväxande inägomark. 

 
 

Skogsbeten –  
några problem för biologisk mångfald 
 
 

• För sluten skog eller hygge utan gamla 
träd 

• Grova ”hagmarksträd” i dåligt skick eller 
döda 

• För hårt bete 
• För svag röjning 
• Sällan på sandig jord 
• Arterna har flyttat till bryn och hagar 

 

Värdväxter för  
insekter

Förekomst av värdväxt
 
Värdväxt + fjäril 
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Skogsbete - svampar och lavar  
Anders Dahlberg, Artdatabanken, SLU 
 
 

 
Betesskog Valloxen Uppland 
 

 
Många arter gynnas av skogsbete… 
 

• Rökriska 
• Dofttaggsvamp 
• Svart taggsvamp 
• Blodvaxing 
• Kantarell 

 
… men vilken betydelse har det? 
 

 

 
Rökriska 
 

Skogsarternas ekologi har formats under 
många miljoner år. 
 
Variationsrik miljö ger många arter. 
 
Skogsbete ger en variationsrik miljö, 
(vilket leder till många arter). 
 
Men det finns inga 
skogsbetesspecialiserade svampar och 
lavar. 
 

 

 
Dofttaggsvamp från Lunsen 
 

Betespräglad skog 
 

• Glesa och ljusöppna skogar 
• Luckiga och olikåldriga 
• Flera trädslag 
• Sälg, asp, björk 
• Grässvål och örter 
• Stigar-tramp 
• Tunna humuslager 
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Skogsmiljön har förändrats – det storskaliga nyttjandet av skogen är sentida 
 
Fram till 1700-talet 1700-1950 1950 0ch framåt 
Naturliga störningar Skogsbete Modernt skogsbruk 

• Variationsrik skog 
• Flera trädslag 
• Olikåldrig 
• Öppen - ljus miljö 

• Mer variation 
• Småskaligare störningar 
• Är öppnare - ljusare 

• Ensartad skog 
• Monokulturer av trädslag 
• Likåldrig 
• Sluten - mörk  

 
Vedlevande svampar 

- begränsade i storlek och ålder  

 
Betesmarksgran från Rasbokil 
 

 
Mykorrhiza/marksvampar  
- obegränsade i storlek och ålder  
 
Individer av mykorrhiza svampar är långlivade. 
De kan leva i decennier – århundraden och är 
ofta mycket stora 100 -1000 m2. och är på så vis 
känsliga för förändringar i 
markanvändningshistoria. 
 

 
Violgubbe 
 

 

 
Blodvaxing 
 

 
 
Spridning och etablering 
 
Både svampar och lavar har svårt att sprida sig. 
De flesta sporerna, 99 % hamnar inom 100 m. 
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Lavar 
 

 
Lunglav Ekdalen Bennbol Uppland 
 

 
 
Flest arter i luckiga olikåldriga och ljusöppna 
skogar och på lövträd. 
 

 
Vårtbjörk från Bogesund 
 

 

 
Kantarell 

 
Skogsbete - Variationsrik miljö som 
gynnar arter 
 
- men beakta också -  
 
Biologiskt arv viktigt för marksvampar och 
lavar! 
 
Prioritera var skogsbete gör störst biologisk 
nytta! 
 

  
Kulturmiljövård och traditionell kunskap – tema utmark 
Mårten Aronsson, Skogsstyrelsen, Jönköping 
Bakgrund 
Dagens skog växer på gårdagens utmark. I de nemorala 
och nemoboreala regionerna var utmarken till största 
delen en mer eller mindre ljusöppen, betad ”skog” som 
användes på ett mångfacetterat och dynamiskt sätt. 
 
Utmarken var huvudsakligen en jordbruksresurs och 
kulturmiljövärdena i skogen härrör till stor del från 
jordbruket och dess binäringar, t ex. tjärbränning och 
kolning. Dagens mekaniserade skogsbruk med 
kalhyggen, likåldriga barrmonokulturer och maskinell 
markberedning är en ung företeelse ur skogshistorisk 
synpunkt. Det är dock radikalt annorlunda än tidigare 
århundradens ”skogsbruk” och hotar att på sikt utarma 
skogens kulturvärden. 

Skogsbetesmarkerna och deras värden 
Skogsbetesmarkerna är vårt land i särklass äldsta 
och areellt sett största naturbetesmarker. Denna 
viktiga aspekt glöms oftast bort i 
naturvårdsdebatten. 
Ett skogsbete innehåller oftast ett stort antal träd- 
och buskarter som dessutom till stor del är 
olikåldriga och av varierande höjd och omfång. 
Träd- och buskskiktet är vanligt luckigt som ett 
resultat av de naturgivna förhållanden, djurens 
betesvanor, bondens ved- och gagnvirkesutttag 
samt lyckåkrar och svedjor. Kombinationen av 
dessa naturförhållanden och en kulturskapad 
grässvål existerar inte spontant i naturen. I äldre 
tiders stora skogsbetesmarker ingick ofta 
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Traditionell kunskap om skogens och utmarkens 
nyttjande och praktisk tillämpning av denna kunskap är 
därför av avgörande betydelse för att kunna bevara så 
mycket som möjligt av skogens resterande 
kulturmiljövärden. 
Detta gäller främst skogens s.k. övriga kulturmiljöer 
enligt 30§ Skogsvårdslagen men också för många 
fornlämningsområden. 

åkerlyckor, svedjor och svedjesuccessioner i 
olika faser samt hamlingsträd och lövtäkt. 
Skogsbetesmarken representerar därför också av 
denna anledning ett viktigt biologiskt kulturarv. 
Som framgår redan av namnet har det biologiska 
kulturarvet uppkommit genom människans 
nyttjande av naturen. 
 
Bevarandet av det biologiska kulturarvet skiljer 
sig gentemot bevarandet av de flesta andra 
naturvärden genom att det kräver mer 
regelbundna och kontinuerliga skötsel- och 
hävdåtgärder. Bevarandet av det biologiska 
kulturarvet uppfyller därför på ett utmärkt sätt 
intentionerna i artikel 8 j genom att bevara och in 
situ använda äldre hävd – och brukningsmetoder. 
 

Skogsstyrelsens mål, styrmedel och åtgärder  
En rad inventeringar ger information om 
kulturmiljövärdena inklusive det biologiska kulturarvet 
i skogen. Fornminnesinventeringen, Skog&Historia- 
inventeringen, Jätteträdsinventeringen, Ängs- och 
betesmarksinventeringen, Torpinventeringar och ett 
fåtal hamlingsträdsinventeringar är de viktigaste 
exemplen. Även om dessa inventeringar både är 
ofullständiga och ännu inte geografiskt heltäckande 
redovisar de ett stort antal miljöer som behöver 
omfattande och regelbunden hävd eller restaurering. 
 
Dessa miljöer kräver interdisciplinärt arbetssätt och 
representerar i många fall överlappande och delat 
ansvar för flera myndigheter. Skogsstyrelsen försöker 
arbeta utifrån dessa förutsättningar. Vi har seminarier, 
kurser och konferenser tillsammans med andra berörda 
myndigheter och tar fram kunskaps- rådgivnings- och 
informationsmaterial i samråd med dessa. När detta 
skrivs har vi precis avtalat ett möte med 
Jordbruksverket för att diskutera möjligheten att en 
informationsbroschyr om skogsbete tas fram år 2008 i 
Jordbruksverkets förnämliga broschyrserie. 

Dagens hot och begränsningar rörande 
skogsbetesmarker 

- nedläggning av jordbruk 
- arrendatorer inte intresserade 
- problem att skaffa djur 
- områdena oftast för små 
- hyggen och övergivna åkerlyckor får inte 

ingå - var förr viktiga genom rikligt bete 
- miljöersättningen för låg för att på allvar 

motivera till skogsbete 
- för dåligt intresse hos vissa myndigheter 
 

Dagens möjligheter 
- ökat intresse på många länsstyrelser  
- viss ökning av intresset hos markägarna 
- förslag till ökad miljöersättning 

 
Kräver: 

- helhetssyn på landskapet 
-  interdisciplinärt arbetssätt  
- ökad och förbättrad samverkan mellan 

berörda myndigheter 
- utökad och förbättrad dialog 

myndighet/myndighet samt 
myndighet/markägare/brukare 

- nytt, förankrat informationsmaterial, 
framtaget i samråd mellan berörda 
myndigheter helst som broschyr i SJV:s 
broschyrserie. 

 
 
 
 

 



 17

Skogsbete i Norden – ett resursnyttjande med tusenåriga anor 
Ulf Segerström, Inst. För skogligvegetationsekologi, SLU Umeå. 
 

 
 
 

Det har funnits 
* Sätrar i Norge i flera tusen år  
 
* Fäbodar i Norrland 
-ofta i kombination med 

• Järnframställning och kolning 
• Svedjeodling 
• Slåtter 
• Översilning av myrar 

 
Eld 
 

Påverkan av olika slag 
 

– Direkt av betande djur 
• Kor, getter, får, grisar och 

hästar 
 

– Indirekt av människan 
• Röjning 
• Eld 
• Översilning, dämning 
• Slåtter 

 
 

 
 
 

Efterlämnat olika slag av spår 
 

Fysiska lämningar 
• Fäbodar 
• Dammar och sildiken i våtmarker 
• Blästerugnar, slaggvarp, kolningsgropar 
• Hässjestörar 
• Stigar och stigmarkeringar 
• Trädslagssammansättning 
• Reliktväxter 
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Pollen 
 

Osynliga spår 
 
• Pollen 
• Makrofossil 

* Växtdelar 
* Kolpartiklar 

 

 
 
Pollendiagram över Långrumpskogen 
 

På flera ställen har man med hjälp av 
pollendiagram kunnat visa på tidig 
markanvändning och mänsklig påverkan 
 

• Långrumpskogen 
• Läde fäbodar 
• Skallskog fäbodar 
• Hamra nationalpark 
• Mittåkläppen 
• Råinget 
• Hoting 

 

 

 

Svagheter med paleoekologin 
Många betesgynnade arter är 
insektspollinerade 
– Vi hittar främst vindpollinerade 

• De är alla naturligt 
förekommande 

• Gynnas av olika slag av 
störning 

– Svårt att isolera de direkta 
effekterna av skogsbetet från 
andra aktiviteter 

 

 
 

 

Med hjälp av pollendiagram kan man 
spåra förändringar i trädskiktet såsom. 
 

• Andelen träd minskar (glesnar) 
• Andelen lövträd ökar och minskar 
• Temperaturförändringar genom att sydliga 

arter försvinner eller dyker upp 
• Ökad variation i tid 
• När åldersstrukturen förändras 

 
 
 

Slutsatser 
Betespåverkan finns och kan spåras 

• Pollen 
• Kolpartiklar 
• Svår att helt isolera från annat 
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Arter som gynnas 
• Enbuskar 
• Ljung 
• Gräs 
• Kovall 
• Mållor 
• Gråbo 
• Smörblommor 
• Syror 
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Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar - skogsbeten och fäbodbeten 
Ingalill Juhlin, Jordbruksverket 
Syfte  

• Ersättning lämnas för åtgärder som bevarar och förstärker hävdberoende biologiska och 
kulturhistoriska värden i betesmarker, slåtterängar, fäbodbeten, alvarbeten och skogsbeten 

 
• Åtagandet är femårigt 

 
Skogsbete 
 

• Skogsmark med naturligt uppkommet 
trädbestånd. Ej produktionsskog. Ej 
kalavverkat 

• Inte använt som inäga dvs. inte igenvuxen 
betesmark eller slåtteräng 

• Kontinuitet i trädskiktet t.ex gamla träd 
• Markvegetationen ska vara duglig som foder 

och visa på tidigare hävd. 
• Hela området betas (oftast inhägnat) 
• Länsstyrelsen fastställer areal och villkor 

 

Förbud 
 

• Kalkning 
• Gödsling 
• Kemiska växtskyddsmedel 
• Jord- och stentäkt 
• Andra åtgärder som skadar natur och 

kulturvärden 
 

Generella skötselvillkor 
 

• Igenväxning ska tas bort första året och sedan hållas 
borta. 

• Betesmarker ska betes av så att ingen skadlig 
förnaansamling kan ske. 

 

Särskilda skötselvillkor -Nyhet 
 

• Ingen tillskottsutfodring 
• När på året bete el slåtter ska ske 
• Reglering av bete med vissa 

djurslag 
• Vegetationens utseende 
• Skötsel av landskapselement 
• Hur plockhuggning ska ske 

 
Årlig Ersättning 2007 
(ersättningsnivå 2006) 
Betesmark och slåtteräng - allmänna värden 1100 kr/ha 
Betesmark -särskilda värden 2500 kr/ha 
Slåtteräng - särskilda värden 3500 kr/ha 
Skogsbete 1800 kr/ha (1100 kr/ha)  
Alvarbete 850 kr/ha (1100 kr/ha) 
 

Fäbodbete 2001-2006 
• Länsstyrelsen godkänner fäboden och 

fastställer fäbodbetet 
• Marken betas med 1/7 djurenhet per 

hektar fastställt fäbodbete. 
• Förbud mot gödsling, bekämpning mm 
• Betet oftast fritt. 
• Ersättningsnivå 1100 kr/hektar. 

 
 forts Fäbodbete 2001-2006 

• Ersättning gynnar stora fäbodar framför 
många fäbodar 

• Ersättning  för stora fäbodar är orättvis 
jämför med betesmark och slåtteräng med 
tilläggsersättning, skogsbete mm 

• Lönsamt flytta djur från betesmark till 
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fäbod 
• Ersättningen gynnar indirekt extensivt 

fäbodbruk med köttdjur framför 
traditionell fäboddrift med mjölkdjur 

• Ingen ersättning för manuella åtgärder 
eller för skötsel av extra höga natur och 
kulturvärden 

 
Ny miljöersättning för Fäbodar 

• Fäbod i bruk 
• Fäbodbete 
• Kompletterande insats förebyggande av 

rovdjursangrepp 
• Utvald miljö 

 
• Minsta åtagandet är 1 fäbod i bruk och fem ha 

fäbodbete 
 

Fäbodbete och fäbod i bruk 
• Fäboden godkänns av länsstyrelsen 
• Arealen och villkoren fastställs av 

länsstyrelsen 
• Fäbodbetet ska skötas med 0,2 djurenhet 

per hektar fastställt fäbodbete av 
djurslagen nöt, får, get eller häst. Minst 
1,5 de nöt, får och get totalt vid fäboden. 

• Förbud mot gödsling, bekämpning mm 
• Bete fritt eller i storhägn 
• Särskilda skötselvillkor 

• Reglering av djurslag 
• När betet vid fäboden ska 

ske 
• Ingen tillskottsutfodring 

 
Förebyggande av rovdjursangrepp 

• Nivå 1 Natthägn. D.v.s djuren ska vara i 
rovdjursavvisande hägn eller fähus på nätterna. 
Under hela perioden 

• Nivå 2. Natthägn under hela perioden samt 
vallning av människa 1 mån de år man ansöker 
om detta. 

 
 

Årlig Ersättning 
• Fäbod i bruk 20 000 kr/fäbod 
•  För ytterliga fäbod i flerfäbodsystem 

5000 kr/ha 
• Fäbodbete 600 kr/ha 
• Natthägn utan vallning 12000 kr/fäbod 
• Natthägn + vallning 36 000 kr/fäbod 

 

Utvald miljö –prioriteras av länen 
Femårsåtaganden -exempel 

• Mjölkning vid fäbod. (3 getter eller får motsvara 1 ko) 
• Nivå 1 (4 kor): +14 000 
• Nivå 1 (8 kor): +28 000 
• Nivå 1 (12 kor):+42 000 
• Nivå 1 (16 kor): +56 000 
• Nivå 1 (20 kor): +70 000 

• Särskild skötsel av fäbodbete: +1200 kr /ha (1800 kr/ ha totalt) 
• Traditionell höhantering på slåtteräng: +1700 kr/ha 
• Svårtillgänglig betesmark (ej fäbodbete): +1000 kr/ha  
• Restaurering av betesmark och slåtteräng (inkl skogsbete och fäbodbete) : 3600 kr/ha 
• Mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker : 2000 kr/ha 
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Exempel på Förslag Utvald miljö 
Femårs-åtagande, årlig ersättning 

• Traditionell höhantering på slåtteräng: 1700 
kr/ha  

• Restaurering av betesmark, slåtteräng 
alvarbete, fäbodbete, skogsbete: 3600 kr/ha 

 

Utvald miljö- exempel 
Miljöinvestering -ersättning per projekt 

• Restaurering av byggnader 14 300 
kr/byggnad 

• Återuppbyggnad av gärdsgård 360 kr/m, 
• Restaurering av betesmarker slåtterängar, 

fäbodbete, skogsbete, alvarbete  
• Övriga miljöinvesteringar 

 
 
Fäbodbruket i framtiden? 
Kristian Olofsson, riksföreningen Sveriges Fäbodbrukare 

Fäbodbrukaren är en levande kulturbärare 
vars handlingar berör fyra 
 miljömål: 
 

• Rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• Levande skog 
• Rikt växt- och djurliv 

 

 

 
Fäbodbetare Skallskogs fäbod foto: Aina Pihlgren 
 

 
• Fäbodbruket berör flera sektorer och 

bedrivs av resurssvaga praktiker som har 
svårt att sätta sig in i alla regler. Särskilt 
tvärvillkoren är svåra att förstå. 

• Fäbodbruket är en foderresurs som många 
fäbodbrukare är beroende av. Fäbodbruk 
är en näringsverksamhet, - pengarna 
behövs exempelvis för att betala skatt för 
naturauttag. 

• Det råder brist på restaureringspengar till 
fäbodar, det finns inga pengar på 
länsstyrelserna. 

 
Tabell 1. Antalet fäbodar och areal samt fäbodar med 
mer än 60 djurenheter 2005 enligt SJV statistik. 
 
Län 

Antal 
(st) 

Tot 
areal 
(ha) 

Medel 
areal 
(ha) 

Antal 
över 
60 de 

W 90 9595 107 3 
Z 79 8891 112 1 
X 22 1249 57 1 
S 5 423 85  

 
Behovet att understödja bete som utgår från fasta 
bosättningar finns inte med i nya 
lantbruksprogrammet. 
 
Fastighetsrättslagen ger inte fäbodbrukaren rätt 
till mark. 
 
Omarrenderingsförhandlingar, sedvanerätt 
försvagar fäbodbrukarens rätt. 
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Y 6 347 58  
Ac 3 313 104  
Landet 205 20818 101,6 5  

 
Tabell 2. Antalet djurenheter (de) per fäbod och hur 
många fäbodföretag 2005 enligt SJV statistik 
Län Upp 

till 10 
de 

Från 
10 till 
20 de 

Från 
20 till 
40 de 

Från 
40 till 
60 de 

Mer 
än 60 
de 

W 49 22 10 6 3 
Z 37 18 18 5 1 
X 16 5 0 0 1 
S 3 1 1 0 0 
Y 4 1 1 0 0 
Ac 2 0 1 0 0 
Landet 111 47 31 11 5  

 
 
 
Lika många eller fler små fäbodar som stora: 

- 111 av 205 – har mindre än 10 
djurenheter 

 
- Men flest djur/djurenheter på de 

stora fäbodarna vilket ger en 
annan bild 

  
• Beräknad effekt av nya stödet är att det 

blir olönsamt att ha mer än 4-7 
djurenheter och att detta skulle slå ur 
flertalet fäbodar (vilka har ca 10 
djurenheter). 

• Som ett katastrofalt resultat skulle antalet 
fäbodar minska och eftersom fäbodarna 
hyser de flesta djuren av lantraser skulle 
dessa också minska. 

  
Slutsatser efter avslutande gruppdiskussioner 
Efter föredragen samlades deltagarna i grupper för att fritt diskutera efter föreslagna frågor: 
 Frågor: 

Vad är skogsbete / utmarksbete / fäbodbete? Hur 
bör man definiera dessa? Är gällande definitioner 
historiskt och/eller naturvårdsmässigt relevanta?  
 
Behövs traditionell ekologisk kunskap i dessa 
sammanhang? Vad utgörs den i så fall av och hur 
bevaras den?  
 
Vilka naturvärden är förknippade med dessa 
biotoper? Var har vi höga biologiska värden 
förknippade med skogsbete idag? Vilka 
kunskapsluckor har vi? 
 
Vilka kulturvärden är förknippade med dessa 
biotoper? Var har vi höga kulturvärden 
förknippade med skogsbete idag? Vilka 
kunskapsluckor har vi? 
 
Har dessa värden en gemensam skötsel? 
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Är ersättningarna relevanta? Bör man ha ännu 
fler nivåer på statliga ersättningar (klass A, B, 
C)? 
 
Hur bör de ”skogsbetade” områdena bevaras? – 
Idealister, brukare, månskensbönder, 
naturvårdskonsulter, … ? Brukande miljöer eller 
natur- / kulturskyddsområden? 

 
Diskussionen kom att fokuseras på fäbodväsendets 
förutsättningar. 

 

• Kravet på skogsbeteskontinuitet är ett praktiskt 
och ekologiskt hinder. Skogsbeten bör bedömas 
i ett landskapsperspektiv! Snäva definitioner är 
generellt ett problem, både för brukaren och de 
hotade arter som inte länge nyttjar de marker 
som de historiskt nyttjade. (Hur viktiga är 
definitioner?) 

• Miljöersättningssystemet har fortfarande 
brister, men går förhoppningsvis åt rätt håll. 
Kan man få det åt rätt håll utan 
detaljregleringar? 

• Stora snabba förändringar i 
miljöersättningssystemet är alltid besvärliga, 
och leder till osäkerhet för brukarna (Skall man 
därför undvika dem?)  

• Kommunikation och roller: brukare – 
myndighet (Finns det gemensamma mål? 
Känner sig brukarna alltid utanför?) 

• Viktigt att alla regelsystem är flexibla (Tydliga 
regler/indikatorer kontra flexibilitet?) 

• Det behövs differentierade ersättningsnivåer för 
skogsbete av olika kvalité. Tydliga indikatorer 
behövs! 

• Alla ersättningssystem innebär regler. Regler 
innebär begränsningar. Begränsningar är 
dåliga. Är alltså är ersättningssystemen dåliga? 

 

• Oavsett andra värden: Fäbodbruket står 
för största delen av lantrasbevarandet! 

• Det behövs både ”riktiga bönder” och 
entusiaster 

• Traditionell mjölkproduktion och 
användning är hotad! 

• Kulturhistoriskt är mjölkproduktionen 
viktig (Vilka aspekter på 
mjölkproduktion?) 

 
• Satsa på lönsamhet, då får man biologisk 

mångfald på köpet (Stämmer det eller 
betas biologisk ointressanta områden som 
hyggen och gödslade vallar i närheten av 
fäboden då?) 

 

Det som saknades i diskussionen var tydliga svar på frågorna om biologiska mångfaldsvärden, 
kulturellvärden och om det finns någon gemensam skötsel som gynnar båda (se ovan). Det kan tolkas 
som om det saknas kunskap och erfarenhet att koppla ihop biologiska värden med kulturella. Det kan 
även tyda på att det saknas kunskap om vilka arter som är gynnade av skogsbete och deras traditionella 
anknytning. 
 
Det kan också vara så att rådande definitioner av vad som räknas som skogsbete/utmarksbete/ 
fäbodbete är oklara vilket leder till osäkerhet hos brukare och myndighet. Det saknas tydliga arter som 
skulle kunna vara indikatorer på tidigare betad skog. 
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