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Vårt traditionella jordbrukslandskap är 
centralt för att bevara biologisk mång-

fald, men det moderna jordbruket har medfört 
förändringar som bidragit till en utarmning av 
mångfalden. Detta hotar de ekosystemtjänster 
som naturbetesmarker och deras mångfald 
kan bidra med. Sverige har i tusentals år haft 
betesdjur som en integrerad del av matpro-
duktionen, vilket har format landskap med en 
variation av åkrar, ängs- och betesmarker och 
skog. Våra svenska ängar och betesmarker är 
idag bland de artrikaste miljöerna i världen. 
Genom att bibehålla brukandet av naturbetes-
markerna som en del i det moderna jordbruks-
systemet ökar möjligheten att producera mat 
på ett hållbart sätt och samtidigt gynna biolo-
gisk mångfald och ekosystemtjänster.

Natu rbe te sma rkerna 
genom h i s tor ien 

De naturbetesmarker och slåtterängar som 
är dagens värdekärnor för natur- och kultur-
miljövård utgör de sista resterna av de naturliga 
fodermarker som tidigare dominerat odlings-
landskapet i stora delar av Europa1. Dessa 
marker har formats av ett jordbruk som till stor 
del byggde på lokal näring och energi. Utan 
mineralgödsel, fossila drivmedel, importerat 
kraftfoder och kemiska bekämpningsmedel 
baserades jordbruket istället på näringstillför-
sel från ogödslade naturbetesmarker och slåt-
terängar.2 Dessa gav sommar- och vinterfoder 

1  Emanuelsson, 2009.
2  Lennartsson & Westin, 2018.

till boskapen, vilken omvandlade fodret till 
produkter vi människor kan tillgodogöra oss, 
både direkt, som mjölk, kött och liknande, 
och indirekt, i form av gödsel till åkermarken. 

I takt med att befolkningen ökade, omvand-
lades allt större områden till betesmark, och 
många olika slags betespräglade naturtyper 
formades över hela Sverige, från havsstrandän-
gen till fjällbjörkskogen. Genom att anlägga 
fäbodar i skogen kunde betesområdena vid-
gas till att sträcka sig miltals från byarna, och 
fäbodbruket gjorde att naturbetesmarken där-
för kom att innefatta stora arealer av det som 
idag räknas som skog. Omkring 1870 betades 
exempelvis skogarna i åtta socknar norr om Sil-
jan i Dalarna av cirka 23 000 kor och 66 000 
får och getter. Nyttjandet innebar att nästan 
hela skogslandskapet i området var starkt 
betespräglat3, och även söderut i Sverige var 
större delen av skogs- och utmarkerna betad4. 

Exakt hur mycket betesmark vi haft i Sve-
rige är dock svårt att reda ut eftersom bara 
bynära hagar, inte bete på utmarken, visas i 
historiska kartor. Även för senare tidsperio-
der saknas utmarksbetena i statistiken. Även 
dagens areal naturbetesmark är svår att upp-
skatta, eftersom olika källor anger olika siff-
ror; men en uppskattning från Jordbruksver-
ket är på åtminstone en halv miljon hektar.5 
Det innebär att mer än 95 procent av natur-
betesmarken försvunnit i Sverige sedan mitten 

3  Frödin, 1925; Veirulf, 1937.
4  Dahlström, 2006.
5  Jordbruksverket, 2008.
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av 1800-talet. Renskötselns nyttjande har
däremot fortsatt, och de största naturbetes-
markerna i Sverige, och säkert bland de största 
i Europa, finns idag därför i de skandinaviska 
fjällen.

 

Va d ä r  en Nat ur bet e sm a r k ?

Det finns ingen strikt definition av vad en naturbetesmark är, men generella känne-
tecken är att den betats under lång tid och varken plöjts i närtid, har insådd av vall-

växter eller har konstgödslats; normalt är den inte heller lämplig för åkerbruk.1 Naturbetes-
markerna hyser generellt hög biologisk mångfald jämfört med andra habitat i landskapet, 
bland de högsta i världen av kärlväxtarter på en liten yta (bild 1).2 Naturbetesmarker är enligt 
Jordbruksverkets definition ”Naturlig betesmark som sedan lång tid tillbaka och i mer eller 
mindre obruten följd använts som slåtter och/eller betesmark och som inte utsatts för kul-
tiverande åtgärder under senare år”.3 Naturbetesmarkernas utseende skiftar inom Europa, 
och även inom Sverige, men de karaktäriseras ofta av en mosaik av träd, buskar och öppen 
mark (bild 2). Utseendet beror på de lokala förutsättningarna, varför naturbetesmarken 
kan vara en mycket bred palett av naturtyper, med allt från spanska dehesa till Rumäniens 
betade bergsplatåer (bild 3) och Skandinaviens skogsbeten, ekhagar (bild 4), fjällbeten (bild 
5) och strandbeten (bild 6). Naturbetesmarker ligger ofta i lite högre och torrare terräng men 
förekommer även i slättlandskapen. I EU finns speciella stödsystem för bevarande av dessa 
marker inom det jordbrukspolitiska temat High Nature Value Farmland. 

Bilden ovan: Naturbetesmark med mosaik av träd, 
buskar och öppen mark, av en typ som varit mycket 

vanlig i södra Sverige. Östra Tvärnö, Uppland. 
Foto Tommy Lennartsson.

Naturbetesmarkernas funktion som grund-
läggande ekosystemresurs för jordbruket
utvecklades och bestod under tusentals år. 
Efter andra världskriget ersattes det traditio-
nella jordbruket snabbt av ett mineralgödsel-
baserat system och därmed behövdes inte längre 

 

naturbetesmark och ängar som näringsbas för 
jordbruket. Precis som i Sverige har naturbetes-
markerna i Europa minskat kraftigt de senaste 
hundra åren. I Västeuropa skedde förlusten 
efter andra världskriget då många biologiskt 
värdefulla marker odlades upp eller omfördes 
till skog. Idag finns naturbetesmark och äng 
främst kvar i södra och östra Europa6, inte 

6  Emanuelsson, 2009.

1  Jämför Ekstam & Forshed, 1992.
2  Wilson m.fl., 2012.
3  Jordbruksverket, 2008.



171 Nat ur bet e sm a r k er

naturbetesmark och ängar som näringsbas för 
jordbruket. Precis som i Sverige har naturbetes-
markerna i Europa minskat kraftigt de senaste 
hundra åren. I Västeuropa skedde förlusten 
efter andra världskriget då många biologiskt 
värdefulla marker odlades upp eller omfördes 
till skog. Idag finns naturbetesmark och äng 
främst kvar i södra och östra Europa6, inte 

6  Emanuelsson, 2009.

Va d ä r  en Nat ur bet e sm a r k ?

Det finns ingen strikt definition av vad en naturbetesmark är, men generella känne-
tecken är att den betats under lång tid och varken plöjts i närtid, har insådd av vall-

växter eller har konstgödslats; normalt är den inte heller lämplig för åkerbruk.1 Naturbetes-
markerna hyser generellt hög biologisk mångfald jämfört med andra habitat i landskapet, 
bland de högsta i världen av kärlväxtarter på en liten yta (bild 1).2 Naturbetesmarker är enligt 
Jordbruksverkets definition ”Naturlig betesmark som sedan lång tid tillbaka och i mer eller 
mindre obruten följd använts som slåtter och/eller betesmark och som inte utsatts för kul-
tiverande åtgärder under senare år”.3 Naturbetesmarkernas utseende skiftar inom Europa, 
och även inom Sverige, men de karaktäriseras ofta av en mosaik av träd, buskar och öppen 
mark (bild 2). Utseendet beror på de lokala förutsättningarna, varför naturbetesmarken 
kan vara en mycket bred palett av naturtyper, med allt från spanska dehesa till Rumäniens 
betade bergsplatåer (bild 3) och Skandinaviens skogsbeten, ekhagar (bild 4), fjällbeten (bild 
5) och strandbeten (bild 6). Naturbetesmarker ligger ofta i lite högre och torrare terräng men 
förekommer även i slättlandskapen. I EU finns speciella stödsystem för bevarande av dessa 
marker inom det jordbrukspolitiska temat High Nature Value Farmland. 

1  Jämför Ekstam & Forshed, 1992.
2  Wilson m.fl., 2012.
3  Jordbruksverket, 2008.

minst i Rumänien som har Europas i särklass 
största areal traditionell slåttermark.

1. Välhävdad naturbetesmark i Sörmland. 
Foto: Ove Eriksson.

2. Naturbetesmarker i traditionellt brukat 
sörmländskt landskap. Foto: Sara Cousins.

3. Högt beläget naturbete i Rodnabergen i 
Rumänien. Foto: Tommy Lennarsson.

4. Betad ekhage i Östergötland. 
Foto: Regina Lindborg.

5. Fjällbete i Härjedalen. Foto: Tommy 
Lennartsson.

6. Fårbete på gotländsk strandäng. 
Foto Regina Lindborg.

I dagens svenska samhälle har natur-
betesmarken fått helt nya funktioner, som 
värdekärna för natur- och kulturmiljövård 
och leverantör av andra ekosystemtjänster. 
Här ingår de som ett kulturvärde i vårt mod-
erna jordbrukslandskap och är en viktig del av 
vårt kulturarv.7 Synliga spår, från bronsålder 

7  Lindborg m.fl., 2008.

och framåt, av traditionellt brukande finns 
kvar i större eller mindre utsträckning i olika 
områden. Enskilda element i naturbetesmark-
erna vittnar om ett områdes olika historiska 
epoker, ofta med koppling till traditionell 
hävd, som fägator, stenmurar, hamlade träd, 
odlingsrösen, solitärträd och åkerholmar. 
Den typ av kulturspår som tydligast knyter 
samman människan och landskapet är det 
biologiska kulturarvet; organismer som berät-
tar om människans nyttjande av ekosystemen. 
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Det kan vara allt från genetiska hävdanpass-
ningar, hävdformade träd och buskar och 
förekomster av hävdberoende arter, till hela 
vegetations- och naturtyper och hävdformade 
landskap.8 Genom att tolka det biologiska kul-
turarvet kan man få kunskap om hur natur-
betesmarker formats genom historisk skötsel, 
vilket kan ge vägledning till hur dagens natur-
betesmarker behöver skötas. 

Typiska kärlväxter som återfinns i naturbetesmarker: kattfot, mandelblom, gullviva och 
liten blåklocka. Foto: Håkan Tunón.

Biolog i sk  må ng f a ld  i 
natu rbe te sma rker 

Bete som ingår i vår jordbruksproduktion 
kan antingen ske på naturbetesmark eller 
kultiverad betesmark. Naturbetesmarker i 
norra Europa är till största delen männis-
koskapade och hålls idag öppna med hjälp 
av olika slags boskapsskötsel. Kultiverad 

8  Ljung m.fl., 2015.

betesmark är bete på före detta åkermark 
som nu används för permanent bete eller vall 
med efterbete. Medan kultiverad betesmark 
ofta har låg biologisk mångfald, kan natur-
betesmark hysa en mycket hög sådan som är 
starkt kopplad till dess historiska hävd (fak-
tarutan). Den organismgrupp som är starkast 
förknippad med naturbetesmarkernas höga 
mångfald är kärlväxterna.9 Både trampet och 
själva avbetningen bidrar till att högväxta 
och konkurrensstarka arter hålls tillbaka, 
överetablering av buskar och träd bromsas 
samt förnatjockleken begränsas. I det histo-
riska jordbruket återfördes mycket lite näring 
till naturbetesmarken eftersom all gödsel 
behövdes på åkrarna. Betesmarken blev 
därmed näringsfattig, vilket ytterligare håller 
vegetationen lågväxt och artrik. En typisk 

9  Wilson m.fl., 2012.
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betesmarksflora domineras av arter som är 
anpassade till dessa förhållanden. 

Flera djurgrupper är också knutna till 
naturbetesmarkernas halvöppna vegetation 
och rika flora. Många insekter gynnas av en 
hög mångfald av blommande örter, exempel-
vis växt-, nektar- och pollenätande arter och 
deras predatorer. För vissa pollinerande insek-
ter är naturbetesmarken en viktig bas i land-
skapet, speciellt i kulturlandskap som ofta 
är starkt påverkade av människan.10 Många 
marklevande organismer gynnas av den per-
manenta och orörda grässvålen som är typ-
isk för betesmarker hävdade under lång tid. 
Även fläckvis upptrampade jordblottor gyn-
nar marksvampar, konkurrenssvaga lavar och 
mossor samt marklevande insekter. Många 
större flygande organismer, så som fåglar och 
fladdermöss, gynnas också och drar nytta av 
dessa halvöppna miljöer som förser dem med 
föda och boplatser.11 Förutom de arter som 
specialiserat sig på naturbetesmarker, erbjuder 
naturbetesmarkerna en miljö där både arter 
som trivs i skogliga och helt öppna landskap 
kan mötas, vilket ytterligare ökar den bio-
logiska mångfalden.

Det historiska nyttjandet av naturbetes-
marker har genom olika skötselmetoder fin-
justerats till lokala naturförhållanden och 
socioekonomiska förutsättningar. Nyttjandet 
har skapat ekosystem och landskap där biol-
ogisk mångfald är sammanlänkad med ett 
flertal kulturella uttryck: brukningsmetoder, 
traditioner, institutioner, ord, platsnamn etc.12 
Den starka kopplingen mellan nyttjandeform 
och biologisk mångfald innebär att skötseln 
av en viss naturbetesmark idag behöver eft-
erlikna det historiska nyttjande som format 
naturtypen om man vill bevara den historiska 

10  Ekroos m.fl., 2013.
11  Jakobsson m.fl., 2020.
12  Lennartsson m.fl., 2018.

biologiska mångfalden. Bete är inte bara bete, 
utan kan utformas på olika sätt, med olika 
effekt på ekosystemet. Särskilt viktigt är tid-
punkt och mellanårsvariation i bete, djurslag, 
betesintensitet och andra skötselaktiviteter, 
som buskröjning, tillfällig upplöjning och 
bränning, samt inslaget av träd och buskar. 
Ofta förbises betydelsen av sådana kompo-
nenter, vilket orsakar en betydande förlust av 
biologisk mångfald även i naturbetesmarker 
som ännu betas.

Ekos y s temt jä n s te r  f r å n 
natu rbe te sma rker 

Medan naturbetesmarkernas betydelse för 
den biologiska mångfalden är välkänd sedan 
länge, är deras potentiella bidrag till viktiga 
ekosystemtjänster mindre känd.13 Ett antal av 
de ekosystemtjänster vi behöver i jordbruks-
landskapet är direkt relaterade till aspekter 
av biologisk mångfald, såsom pollination och 
biologisk kontroll av skadegörare, men även 
det som ibland kallas kulturella ekosystem-
tjänster, som vår upplevelse av landskapen. 
Andra ekosystemtjänster är kopplade till 
naturbetesmarkerna som ekosystem utan tyd-
lig koppling till mångfaldsaspekter.

Hur mångfald av arter påverkar produk-
tion av ekosystemtjänster är komplext och 
omdiskuterat.14 Vilda pollinatörer som bin 
är viktiga för pollineringen av både grödor 
och vilda växter, där exempelvis ett ökat 
antal pollinatörer kan påverka pollinationen 
av grödor positivt.15 Det är dock inte alltid 
de ovanligaste arterna, som ofta är fokus för 
bevarande, som bidrar mest till produktioner 
av tjänster.16 Man skulle därför, utifrån kon-
ceptet ekosystemtjänster, kunna ifrågasätta 

13 Bengtsson m.fl., 2019.
14  Balvanera m.fl., 2013.
15  Garibaldi m.fl., 2013.
16  Kleijn m.fl., 2015.
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varför man ska bevara sällsynta pollinatörer. 
Ovanliga arter kan ha andra viktiga funk-
tioner, t.ex. pollinering av vilda växter, och 
fungera som försäkring i en föränderlig värld 
där idag vanliga pollinerare kanske kommer 
att minska. En svensk studie visar att för åttio 
år sedan pollinerades rödklöver till stor del 
av humlearter som idag är ovanliga i sådana 
odlingar17; vem vet vilka pollinatörer som är 
viktiga åttio år framåt i tiden? Det finns också 
en moralisk aspekt på bevarandet som Sverige 
accepterat genom att ratificera konventionen 
om biologisk mångfald.

Förutom de tjänster som är direkt rela-
terade till mångfald bidrar naturbetesmar-
kerna till kolinlagring genom att hålla kvar 
mycket av markkolet som försvinner vid 

17  Bommarco m.fl., 2012.

markbearbetning inom jord- och skogsbruk.18 
I vissa områden och om markerna är av till-
räcklig storlek kan de även bidra med viss 
vattenhållande kapacitet och även renande 
av vatten.19 Naturbetesmarkerna är också 
uppskattade för den helhet de representerar: 
att de är vackra, har en historia och att där 
finns naturvärden vilket förhöjer landskapets 
upplevelsevärden.20 Studier har också visat att 
inslag av naturbetesmarker i landskapet och 
kanterna kring dessa förväntas förstärka våra 
viltstammar vilket uppskattas av jägare och 
naturvårdare.21

18  Jordbruksverket, 2010.
19  Bengtsson m.fl., 2019.
20  Lindborg m.fl., 2008.
21  Hahn m.fl., 2017.

I naturreservatet Kungshamn-Morga får betesdjuren samsas med många människor eftersom det är 
ett populärt friluftsområde för Uppsalaborna. Foto: Håkan Tunón.
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Betesmarker i Brösarps backar i Skåne. Riklig blomning och sandig mark skapar goda förutsätt-
ningar för insekter och kärlväxter. Foto: Håkan Tunón.

Natu rbe te sma rker  –  en  de l  av 
f r a mt iden s  hå l lba r a  jordbr u k ? 

Den globala minskningen av biologisk mång-
fald samt ett ökat behov av mat och fibrer har 
initierat en diskussion bland forskare kring 
hur naturvård bäst bedrivs. Naturvården kan 
integreras i produktionslandskapen – så kallad 
integrerad naturvård (eng. land-sharing) – eller 
separeras från dessa genom att större områden 
avsätts för naturvård samtidigt som mat 
odlas intensivare i övriga områden – så kal-
lad segregerad naturvård (eng. land-sparing22. 
I praktiken överlappar dessa definitioner. 
Exempelvis kan landskap med naturbe-
tesmarker betraktas som integrerade land-
skap jämfört med kontrasten naturreservat/

22  Phalan m.fl., 2016.

produktionslandskap, men också som viktiga 
naturobjekt i ett produktionslandskap. Ett 
mer praktiskt sätt att bevara biologisk mång-
fald är att fokusera på flera rumsliga skalor 
samtidigt.23 På en mindre fältskala kan det 
vara viktigt att integrera mångfalden för att 
generera ekosystemtjänster medan det i ett 
större landskap är viktigt att bevara orörd 
natur för hotade habitatspecialister. Natur-
betesmarker blir, i detta perspektiv, habitat 
som både bevarar mångfalden som sådan 
och stöder produktionen av ekosystemtjän-
ster genom att härbärgera viktiga ekosystem-
tjänstproducerare, exempelvis pollinerande 
insekter. 

När det gäller ekosystemtjänster som är 
beroende av vilda organismer för att genereras 

23  Ekroos m.fl., 2016.
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är fungerande populationer av dessa organ-
ismer en förutsättning. Pollinatörer rör sig 
ofta över större landskapsavsnitt för att söka 
föda, varför även andra brukare än de som 
har naturbeten kan gynnas. Jordbruksstöd 
till skötsel av naturbetesmarker är därför i 
högsta grad motiverat som en av flera åtgärder 
att gynna pollinatörer24. Eftersom det hand-
lar om användning av ganska omfattande 
gemensamma resurser är det viktigt att stödet 
är så kostnadseffektivt som möjligt, dvs. inrik-
tas på att stödja naturbetesmarker med störst 
betydelse för mångfald och ekosystemtjänster. 
Samtidigt måste stöden utformas på ett sådant 
sätt att det är attraktivt för lantbrukare att 
sköta naturbetesmarkerna.

Debatten kring jordbruket präglas av den 
pågående klimatkrisen, med berättigade argu-
ment att konsumtion av animalier bör min-
skar för att hålla klimatförändringen inom 
Parisöverenskommelsens ramar. Genom att 
lägga om vår diet kan stora klimatvinster 
göras. Det är dock knappast realistiskt, eller 
kanske ens önskvärt, att konsumtionen av 
animalier helt ska upphöra. Vill man hantera 
både klimat och biologisk mångfald, bör den 
djurproduktion som bedrivs ske med så stor 
miljönytta och så liten klimatpåverkan som 
möjligt. Här spelar naturbetesmarkerna, med 
sina mångfaldsfördelar och kollagringspoten-
tial, en unik roll. En animalieproduktion på 
sådana villkor är även förenlig med de högt 
ställda ambitionerna på klimatområdet.25

Globalt har naturbetesmark stor betydelse 
för livsmedelssäkerheten. Naturbetesmark är i 
regel mark som inte lämpar sig för åkerbruk, 
och betesdjuren gör därför att även sådana 
delar av landskapet kan nyttjas för mat-
produktion. Detta är speciellt viktigt i torra 
områden med små möjligheter till åkerbruk, 

24  Smith m.fl., 2016.
25  Röös m.fl., 2016.

där runt 70 procent nyttjas som betesmark 
för boskap och anses försörja omkring 1/6 av 
jordens befolkning.26 Naturbetesmarker kan 
dessutom spela en viktig roll i ett jordbruk 
som är mindre beroende av mineralgödsel, 
fossila drivmedel och växtskyddsmedel, som 
exempelvis inom ekologiskt lantbruk där 
cirkulation av näring från animalieproduktion 
ofta är avgörande. 

Att naturbetesmarker skulle kunna vara 
en del av lösningen på framtida hållbara jord-
brukssystem genom att fungera som resurs 
för jordbruksproduktion och driva lands-
bygdsutveckling belyses i uppslaget om pro-
jekt Roslagshagar. Exemplet visar dock även 
att de styrmedel som finns för gynna hävd av 
naturbetesmarker behöver förbättras och bli 
mer effektiva om fortsatt förlust av biologiska 
mångfald ska kunna hejdas. 
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