
 

Bild 1 

 
Här beskrivs fyra lantbruksföretag som har ökat arealen naturbetesmark och samtidigt 
förbättrat sin ekonomiska bärkraft. Det första företaget bedriver betesbaserad 
nötköttsproduktion och naturvårdsentreprenad på stora arealer, eljest nedlagda eller 
nedläggningshotade marker och man har också skogsbete. 
 
Det andra företaget bedriver betesbaserad nötköttsproduktion och naturvård i stora fållor på 
bland annat tidigare beskogad och igenväxande mark. 
 
Det tredje företaget har lyckats bygga upp bärkraftig nötköttsproduktion och naturvård på 
bl.a. igenväxt slåttermark, tidigare granåkrar och en vid fäbod i ett område med stor 
ägosplittring; alltså under förhållanden där betesdrift och jordbruk försvunnit på många andra 
ställen. 
 
På den fjärde gården granplanterades och förbuskades en del av jordbruksmarken under 
1950- och 60-talen samtidigt som skogsbetet upphörde. På sådana tidigare jordbruks- och 
betesmarker har man nu skapat betes-skogsmosaik. 
 
På dessa fyra gårdar har man skapat och återskapat stora naturvärden genom att omvandla 
skog och igenslyad potentiellt framtida skogsmark till bete, men detta leder också till 
minskad kolinlagring i växande skog och minskad produktion av virke som kan ersätta fossil 
energi och fossilintensiva material. Sådana klimatnackdelar kan kompenseras med 
lövträdsplantering som på den femte gården.  



Bild 2 

 
Ingen text till denna bild. 
  



Bild 3 

 
Bilderna visar mosaiklandskap med små naturbetesmarker, små åkrar, skog och skogsbeten. 
Sådana landskap har höga naturvärden, men på många sådana ställen har det traditionella 
småskaliga jordbruket försvunnit eller är på väg att försvinna och med det försvinner också 
mycket av naturvärdena. 
 
Här har vi en nötköttsproducent med närmare 100 dikor och uppfödning av kalvarna som 
bl.a. stutar med två betessäsonger före slakt som kombinerar nötköttsproduktionen med 
naturvårdsentreprenad på 400 ha naturbetesmark, 120 ha skogsbete inklusive bl.a. det 
mosaiklandskap som visas på bilderna. 
 
Exemplet visar att småskaliga landskap kan räddas av storskalig köttproduktion. 
  



Bild 4 

 
Bilderna visar att det i de stora fållorna finns mycket kantzoner mellan naturbetesmark och 
gamla åkrar, liksom uthuggna skogsbryn och kantzoner mellan naturbeten och omgivande 
betade skogar. 
 
Bilden nere till vänster är ett exempel på väl avbetat skogsbete. 
 
Bilden nere till höger är ett exempel på en gammal friställd ek i betesfållan. 
  



Bild 5 

 
Trots att det är små betesmarker, smååkrar och skogsbeten har man lyckats skapa stora 
rationella betesfållor genom att hägna in hela mosaiklandskap inklusive restaurerade 
igenvuxna marker. På så sätt blir det lägre kostnader för nya stängsel än om man hade hägnat 
in varje betesmark och varje skogsbete för sig. Även kostnad för vattenförsörjning och 
djurhantering blir lägre per hektar och djur. 
 
Med bra betesplanering och fållor som innehåller både naturbetesmark, åker med gamla 
lågavkastande vallar och skogsbete uppnås både bra djurtillväxt och bra avbetning. Enbart 
skogsbete skulle ge för låg djurtillväxt. 
 
Tack vare markägare som vill hålla sina marker öppna och hjälp av Upplandsstiftelsen och 
WWF, med markägarkontakterna, har det inte varit svårt att få tag i mark till rationella 
betesfållor. Naturvårdsentreprenören menar att ”det kan vara en förutsättning att det finns en 
tredje part som sköter kontakten mellan markägare och brukare”. 
  



Bild 6 

 
Här ser vi för- och nackdelar med naturvårdsentreprenad i stora betes-skogsmosaik vid sidan 
av nötköttsproduktion på enbart egna betesmarker. 
 
Lönsamheten förbättras tack vara större arealer som ger miljöersättningar och stöd, större 
rationella betesfållor med de fördelar som vi tidigare diskuterat samt bete till flera djur och 
därmed storleksfördelar i djurhållningen bl.a. i form av lägre arbetsinsats per djur. Å andra 
sidan är djurtillsynen och stängselunderhållet arbetskrävande, men inte lika mycket som om 
fållorna hade varit små. 
 
Naturvårdsentreprenören menar att ”naturbeten och ekologisk produktion kommer att värnas i 
nya CAP” och är därför optimistisk inför framtiden. Han tycker också att det är roligt att 
bygden hålls öppen med bevarad och ökad biologisk mångfald. 
 
De skogsskador som skogsbetningen kan ge upphov till är obetydliga. 
  



Bild 7 

 
Genom företagets naturvårdsentreprenad bevaras och återställs ålderdomliga mosaiklandskap 
med små åkrar, små naturbetesmarker, skog och skogsbeten med höga biodiversitets- och 
kulturarvsvärden. Historiskt har dessa marker hävdats av småbruk som lagts ner varför de 
varit igenväxande eller igenväxningshotade. De kan få ekonomiskt hållbar hävd endast 
genom företag som kombinerar naturvårdsentreprenad med rationell betesbaserad 
köttproduktion. Alternativet skulle vara många småbrukare som är beredda att vara bundna 
vid djurskötsel som ger obetydlig arbetsersättning och kanske negativ ersättning till 
investeringar i byggnader och maskiner, som förr eller senare måste göras och om hävden 
skall fortsätta. 
  



Bild 8 

 
Ingen text till denna bild. 
  



Bild 9 

 
Här har vi ett exempel på ett företag som byggt upp storskalig, rationell betesbaserad 
köttproduktion och naturvård bl.a. genom att omvandla skog och igenväxta marker till 
betesmark. 
 
Den övre bilden visar betesmark på tidigare granskog med kvarlämnad björk och djur som 
betar på vallåterväxt i bakgrunden. 
 
Bilden under visar att en stor del av betesmarken har spridda lövträd och lövträdsdungar med 
bl.a. ek. 
 
Bilderna till höger visar lövskog före och efter omvandling till betesmark. Gården har 170 
dikor och tjurkalvarna föds upp som stutar med två betessäsonger före slakt. 
  



Bild 10 

 
Till höger ses en 80 ha stor betesfålla som ligger intill brukningscentrum där djuren 
övervintrar. 
 
Bilden intill visar att större delen av det som nu blivit betesmark var sluten skog år 1975. 
Man började restaurera betesmarken och omvandla skog till bete vid millenniumskiftet. 
Omvandlingen pågår fortfarande. Med ”c” är markerat en del av den stora fållan där man på 
en nyinköpt fastighet omvandlat ”Gudrun-granskog” för några år sedan till betesmark. Alltså 
plantskog som etablerats efter stormen ”Gudrun” år 2005. Med ”a” markeras ett mindre 
område i den stora fållan där det fortfarande är sluten skog. ”b” visar intilliggande åker där 
man vid behov betar vallåterväxt. 
  



Bild 11 

 
Här är några bilder från den 80 ha stora fållan med gamla lövträdshagar och betesmark på 
före detta skog. 
 
Den mittre bilden i den övre raden visar att det på många ställen i före detta granåker snabbt 
blev bra bete med bl.a. vitklöver bland stubbarna. 
 
Bilden till vänster i den nedre raden visar att man har interna stängsel i den stora fållan för att 
styra avbetningen. 
 
Den högra bilden i denna rad visar problemet med lövslyuppslag på ny och restaurerad 
betesmark. Upprepad lövslyröjning kan behövas. 
  



Bild 12 

 
Här ser vi för- och nackdelar med att omvandla skog och ingenvuxen mark till stora 
betesfållor. En fördel med stora fållor är att det blir mindre stängselsträcka per hektar och 
mindre arbete med att förflytta och tillse djur och ordna deras vattenförsörjning, jämfört med 
om de skulle gå i ett antal mindre fållor, som ligger en bit från varandra. Omvandlingen av 
skog och igenvuxen mark till bete gör också att man kan ha flera djur, vilket leder till mindre 
arbete och bättre lönsamhet per djur. Nytt bete nära brukningscentrum där djuren övervintrar, 
som ersätter bete långt bort leder också till mindre djurtransporter och arbete med djurtillsyn. 
 
Nästa bild kommer att visa att den nuvarande 80 ha stora betesfållan ger bättre förutsättningar 
för biodiversitet än den tidigare markanvändningen då det mesta var barrskog. 
 
Å andra sidan leder omvandlingen till bete att man förlorar virkesproduktion. Den 
ekonomiska förlusten av detta är särskilt stor om skogen avverkas långt före skogsekonomisk 
optimal ålder. Arbetskrävande, upprepad lövslyröjning på den nyskapade betesmarken är 
också en nackdel, liksom att det kan ta 5-10 år innan betet blir så bra att man får 
miljöersättning och jordbruksstöd. All skogsmark är heller inte lämplig till betesmark. Mark 
som tidigare varit jordbruksmark men som vuxit igen eller använts för granodling under ett 
omlopp blir snabbare bra bete. 
  



Bild 13 

 
Inom forskningsprojektet ”Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-
skogsmosaik” har Urban Emanuelsson beräknat förutsättningarna för biodiversitet på en 
1 km x 1 km stor yta som till stora delar sammanfaller med den aktuella 80 ha stora 
betesfållan. Resultatet visar att den nuvarande situationen med i huvudsak bete, med spridda 
lövträd och lövskogsdungar ger goda och över tiden förbättrade förutsättningar för 
biodiversitet, medan återgång till barrskogsbruk drastiskt skulle försämra förutsättningarna 
för biodiversitet. 
  



Bild 14 

 
Ingen text till denna bild. 
  



Bild 15 

 
Det här exemplet visar att det går att bygga upp bärkraftig nötköttsproduktion och naturvård i 
en trång älvdal där jordbruksmarken är uppsplittrad mellan små skiften och många 
markägare. Detta har skett bl.a. genom restaurering av gamla igenväxta slåttermarker till bete, 
överföring av granåkrar till bete och åker samt kompletterande fäbods- och skogsbete. 
Flygfotot  till vänster antyder att det kan finnas ytterligare potential betesmark i området. 
  



Bild 16 

 
Här ser vi att företaget har åker och betesmark på många ställen i älvdalen, vilket krävs för att 
ge bärkraftig köttproduktion och bevarat och återskapat rikt odlings- och beteslandskap. 
  



Bild 17 

 
Här ser vi några orsaker till att företaget har lyckats. Goda grannrelationer gör att man får 
bruka huvuddelen av byns jordbruksmark, trots att den ägs av många olika personer. 
 
Omvandlingen av granåker till åkermark och bete som på bilden upp till höger, har lett till 
större foderareal och därmed förutsättning för flera djur. Granstubbarna kan ännu skönjas på 
bilden. Tama djur underlättar skogs- och fäbodbete. Det arbete som går åt för att hålla djuren 
tama med t.ex.lite daglig smaklig utfodring från hinken kan spara mycket arbete när djuren 
skall ses till och samlas in. 
  



Bild 18 

 
Företaget har omvandlat skog i form av granplantering och igenväxt slåttermark till 
betesmark och man bedriver också skogsbete vid fäbod. Här ser vi för- och nackdelar med att 
öka betesarealen på dessa sätt. 
 
En fördel är att bete till flera djur ökar köttintäkterna och ger högre stöd- och 
miljöersättningar. Å andra sidan leder flera djur till mera arbete och ökade kostnader för 
vinterfoder m.m. Avverkning av granplanteringen i förtid gav omedelbara virkesintäkter. Å 
andra sidan förloras framtida större virkesintäkter. En uppenbar fördel för brukaren och 
grannarna är högre naturvärden i bygden. 
  



Bild 19 

 
Korna och en stor del av ungnöten övervintrar utomhus på åkermark med tillgång till billig 
ligghall. På så sätt sparas årliga kapitalkostnader för en konventionell byggnad på 3000-4000 
kr per ko och år. Även kostnader för ströhalm minskar. Strökostnader är annars hög bl.a. i 
Norrland där det är långt till bygder med omfattande spannmålsodling och goda 
bärgningsförhållanden för halm. 
 
Korna utfodras på marken och i foderhäckar och utfodringsplatserna flyttas hela vintern så att 
marken inte skall bli upptrampad. På våren skrapas foderrester och en del av gödseln ihop 
och läggs i stuka. Sedan plöjer man och sår havre och vicker med vallinsådd. Denna gröda tar 
upp urin och kvarlämnad gödsel. Nästa vinter övervintrar djuren på en annan åker. Stukorna 
sprids nästa vår på en annan åker. 
 
Om man istället för denna billiga övervintring hade byggt konventionellt stall så hade 
överskottet per ko och år blivit mindre och det hade fordrats flera kor för att uppnå önskad 
årlig arbetsersättning. I den trånga älvdalen hade det varit svårt eller omöjligt att få areal för 
flera kor. Stora byggnadsinvesteringar hade också lett till skuldsättning och därmed större 
risk vid t.ex. lägre köttpriser eller ändrad jordbrukspolitik. Den billiga övervintringen 
fungerar bra ur både djurmiljö- och miljöskyddssynpunkt tack vare brukarens erfarenhet och 
kunskap. 
  



Bild 20 

 
Ingen text till denna bild. 
  



Bild 21 

 
Det här är en skogsbygdsgård där en stor del av jordbruksmarken granplanterades eller växte 
igen under 1950- och 60-talen. Samtidigt som tidigare skogsbete upphörde. Planteringarna 
har blivit virkesrika bestånd som ger höga avverkningsnetton. Gammal slåttermark runt den 
stora eken växte igen. 
 
De grova björkarna på den nedre vänstra bilden är från denna igenväxning. Nu betas marken 
åter och den tidigare betade skogen har efter slutavverkning på 1990-talet blivit självsådd 
lövdominerad skog som röjts till dungar som ingår i större betes-skogsmosaik. 
 
I dungen på bilden uppe till höger finns en självsådd ek som kan bli en framtida jätteek. 
  



Bild 22 

 
Här ser vi flygfoton som visar förändringarna sedan 1950-talet, inklusive det nutida betes-
skogsmosaikens yttersängsel (på bilden i mitten). Det har också tillkommit en bred 
kraftledningsgata som kan ge intäkter endast om den ingår i en betesfålla. 
 
Den gamla slåtterängen vid eken markerad med ”1” kan nu betas på ett ekonomiskt hållbart 
sätt tack vare att den ingår i en större betesfålla. Där det var grandominerad skog som betades 
fram till 1950-talet och då hade bl.a. nattvioler, har nattviolerna kommit tillbaka tack vare att 
det nu är betes-skogsmosaik. Hade marken efter slutavverkning på 1990-talet i stället 
granplanterats hade det nu varit nygallrad granskog som på den nedre högra bilden. 
  



Bild 23 

 
Den här bilden visar hur betes-skogsmosaiken vuxit fram och hur det kan tänkas utveckas i 
framtiden vid en skötsel inriktad på att ge både värdefullt timmer och fortsatt bete, som på 
lång sikt kanske kan bli en biologiskt rik björkhage, men med rakare björkar med mindre 
grenar nedtill än dagens normala björkhagar. 
 
Det börjar med självsådd efter slutavverkning i stället för kostsam markberedning och 
plantering. Efter 15-20 år sker vad som kanske kan kallas korridorröjning som på den övre 
vänstra bilden varvid dungarna skapas och bioenergi erhålls. Det gräs och sly som kommer 
upp mellan dungarna betas.  
 
Kompletterande röjning av sly och barrplantor kan behövas på betesytorna. Efter ett antal år 
gallras i björkdungarna för att det snabbt skall bli grovt timmer. Vid timmeravverkningen kan 
man ställa kvar ett mindre antal björkar varvid vi får något som liknar en traditionell svensk 
björkhage. 
  



Bild 24 

 
Här är en sammanställning av för- och nackdelar med betes-skogsmosaik i självsådd 
björkdominerad skog jämfört med traditionell granplantering. 
 
En fördel är att det blir mera bete och därmed flera tackor på gården, vilket ger  mera intäkter 
för kött och ull. Det blir också mera miljöersättningar och stöd. Å andra sidan innebär fler 
tackor också nackdelar i form av ökade kostnader för vinterfoder, strömedel och ränta på 
djur- och rörelsekapital m.m. och mera arbete och behov av större och därmed dyrare 
byggnad för fårens övervintring. 
 
Ur skoglig synpunkt är sparade granplanteringskostnader en fördel samtidigt som den breda 
korridorröjning i självsådden ger ett energivedsnetto medan röjning i granplanteringen bara 
skulle ge kostnader. Å andra sidan är de förlorade gallrings- och slutavverkningsnettona vid 
granplantering mycket större än gallrings- och slutavverkningsnettot i björkdungarna. 
 
En uppenbar fördel med betes-skogsmosaiken i självsådd björk är vackrare landskap med 
större biologisk mångfald. 
  



Bild 25 

 
Här visas resultat från en Kantar sifo-undersökning med 1000 slumpvis valda svenskar. De 
visades on-line dessa fyra landskap med betande nötkreatur och fick rangordna dem från 
bästa till sämsta, om de fanns på ett ställe där man ofta vistades eller färdades. Det är samma 
djur i samtliga landskap, så att skillnaden i preferenser endast skulle bero på skillnader i 
landskapet och inte på mer eller mindre tilltalande betesdjur. 
 
Bäst omtyckt var den gamla självsådda björkhagen, högst upp, som nästan hälften, 46%, 
tyckte var bäst. På andra plats kom mosaiken med självsådda björkdungar som 29% tyckte 
var bäst. Den trädlösa betesmarken var inte så populär, endast 19% tyckte bäst om den och 
39% tyckte att den var sämst bland de fyra alternativen. Minst omtyckt var björkplanteringen 
som endast 7% tyckte var bäst och hela 40% tyckte var sämst. 
 
En annan del av Kantar sifo-undersökningen visade att granplantering är ännu mindre populär 
än björkplantering med betesdjur. 
 
Undersökningen tyder på att betes-skogsmosaiken med självsådd björk inte är lika omtyckt 
som landskapet med gammal traditionell björkhage, men klart bättre än trädlös betesmark. 
Dessutom kan mosaiken på sikt förhoppningsvis bli en traditionell björkhage genom 
successiv utgallring av träd till energived, massaved och timmer. 
  



Bild 26 

 
Ingen text till denna bild. 
  



Bild 27 

 
Den här gården var ett familjejordbruk med 10 ha åker fram till slutet av 1950-talet. Därefter 
var åkern utarrenderad till en grannfastighet i 25 år. Jorden är bördig men dåligt arrenderad, 
varför arrendatorn gav upp och åkern slutade brukas. Liknande avveckling av mindre 
jordbruk har skett på många ställen i Sverige. I de flesta sådana fall har den tidigare 
åkermarken blivit liggande oanvänd och långsamt beskogats via ett utdraget lövslystadium, 
eller hållts öppen med slåttermaskin och röjsåg. Under 1950- och 60-talen granplanterades 
också mycket nedlagd jordbruksmark, men granplantering av åker har haft liten omfattning 
under senare årtionden. 
 
I stället för att låta marken ligga oanvänd, eller granplanteras, planterade man här lövträd och 
lite lärk i slutet av 1980-talet. Genom ogräsbekämpning före planteringen, viltstängsel och 
klippning av konkurrerande gräs fick plantorna en god och säker start. Bilderna visa att 
lövträden har utvecklats bra och att ett omväxlande och relativt öppet landskap bevarats ända 
fram till bostadshuset. Traditionell granplantering hade i stället givit ett enformigt, tätt 
landskap och dålig bostadsmiljö. 
 
Kolinlagring och bioenergiproduktion i sådana här lövträdsodlingar bidrar till att begränsa 
klimatförändringen och kan därmed kompensera de klimatmässiga nackdelar som är 
förknippade med att omvandla skog till betesmark på andra gårdar för att där skapa 
förutsättningar för ekonomiskt hållbar betesdrift. 
  



Bild 28 

 
Hybridaspen på den vänstra bilden, växte de första 25 åren 620 m3/ha medan vårtbjörken där 
intill växte 210 m3/ha. Per år blir det 25 respektive 8,4 m3. Som jämförelse kan nämnas att 
gran i 60-årigt omlopp på den aktuella marken torde växa cirka 12 m3 per ha och år. Om 
björken på bilden också får växa 60 år blir dess medeltillväxt troligen cirka 10 m3 per ha och 
år. Då björkved har högre densitet än granved så blir björkens torrsubstansproduktion och 
därmed kolinlagring och klimatnytta ungefär lika stor som granens. Störst klimatnytta har den 
mycket snabbväxande hybridaspen. 
 
I synnerhet hybridaspen, som har mycket snabb tillväxt i ungdomen, men också vårtbjörken, 
hade vid slutavverkning, redan 25 år efter planteringen, gett högre ersättning till mark och 
arbete än öppethållande av marken med gårdsstöd. Numera kan man få gårdsstöd för 
hybridasp och poppel som skördas senast 20 år efter plantering. Man kan också få 
investeringsstöd för plantor, plantering och stängsel. Hybridasp-planteringar som sköts så väl 
att de utvecklas så bra som på bilden kan då få mycket god lönsamhet. Om man fick betalt för 
kolinlagring motsvarande t.ex. den svenska koldioxidskatten torde också välskötta 
björkplanteringar kunna få god lönsamhet, men någon sådan betalning finns inte i Sverige. 
En statlig utredning (SOU 2020:4) föreslår beskogning av nedlagd jordbruksmark som en 
åtgärd för att Sverige senast år 2045 skall uppnå klimatmålet ”netto-noll-utsläpp av 
växthusgaser”. Sådan beskogning skulle kunna klimatkompensera omvandling av skog till 
bete som på bilden nere till höger. 
 
Bilden uppe till höger visar att det kan bli betydande betesproduktion i björkplanteringar. 
Detta skulle kunna utnyttjas i kombinerad kött- och virkesproduktion, alltså ”agroforestry”. 
Även ”agroforestry” föreslås i den nämnda utredningen för att uppnå Sveriges klimatmål. 
  



Bild 29 

 
Här ser vi trädplanteringen med dess olika trädslag från en drönare. 
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