Bild 1

Hej! Jag heter Karl-Ivar Kumm och är lantbruksekonom vid SLU i Skara. Jag skall visa bilder och
tala om hur det förhoppningsvis kan bli mera naturbetesmarker i Sverige genom att utveckla
ekonomiskt bärkraftiga företag med betesdjur.
I presentationen tar jag upp att:
• Värdefulla betesmarker förloras trots stöd och ersättningar. Exempel på detta kommer att
visas på nästa bild.
• Stutar kan avvärja brist på betesdjur. Stutar betar 1-3 somrar före slakt medan tjurar bara
betar en eller ingen sommar före slakt. Om antalet kor och därmed antalet födda kalvar
fortsätter att minska så kan det bli nödvändigt att föda upp en större del av tjurkalvarn som
stutar för att djuren skall räcka till på våra betesmarker.
• Betesentreprenörer kan rädda betesmarker i bygder utan djurhållare.
Betesentreprenörer är t.ex. nöt- eller lammköttsproducenter som transporterar djur til eljest
obetade marker.
• Större betesmarker och större besättningar ger bärkraftiga företag som kan leva vidare
och kanske beta större arealer medan det är stor risk att små spridda betesmarker och små
djurbesättningar fortsätter att läggas ner. Vi kommer att se exempel på gårdar som har skapat
rationella betesfållor av små spridda betesmarker.
• Lägre stöd och köttpriser är ett hot mot bärkraften. Detta kommer att visas med kalkyler.
• Små fårbesättningar finns kvar och kan vara lönsamma. Medan antalet små
nötkreatursbesättningar minskar snabbt så finns det fortfarande många små fårbesättningar.
De kan därför få ökad betydelse i den betesbaserade naturvården.
• Betesmarkerna på vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045 är presentationens sista del.
Jag hoppas att företagsekonomisk rådgivning baserad på föreliggande presentation kan bli ett
komplement till den biodiversitetsinriktade rådgivningen och andra befintliga styrmedel i vår
strävan att bevara och utöka våra naturbetesmarker.

Bild 2

Här är bilder från Åke Carlssons och Tore Hagmans bok ”Åter till mulens marker”. De ger
exempel på att värdefulla betesmarker har förlorats sedan 1980-talet trots 80-talets NOLAavtal, det tidiga 1990-talets landskapsvårdsersättningar och miljöersättningar och olika
former av jordbruksstöd sedan EU-inträdet.
Bilderna antyder att det kan ta lång tid från det att betningen upphört tills det blir sluten skog.
En del långlivade betesväxter kan därför kanske leva kvar, men kanske inte förökar sig varför
de på lång sikt dör ut. Det föreligger i så fall en utdöendeskuld. Denna kan förhoppningsvis
återbetalas om markerna restaureras och betningen återupptas.

Bild 3

Den förra bilden antyder att utdöendeskuld och möjligheter att återbetala denna skuld kan föreligga på
artnivå. Föreliggande bild visar att det också kan föreligga utdöendeskuld på bondenivå, alltså att
bönder med betesmarker kan vara kvar långt efter att de ekonomiska förutsättningarna försvunnit på
deras gårdar till följd av teknisk och ekonomisk utveckling. De får i många fall inte några efterföljare
varför beteshävden kommer att upphöra förr eller senare. Med rationaliserad betesdrift kanske denna
utdöendeskuld kan återbetalas.
1997 kom en rapport från Naturvårdsverket - ”Sveriges finaste odlingslandskap”. Jag
telefonintervjuade 100 slumpmässigt valda brukare av betesmarker i denna rapport. Resultaten
sammanfattas här i följande punkter:
• En stor del av brukarna var gamla och hade gårdar som inte längre vara ekonomiskt
bärkraftiga, trots att de var det i brukarnas ungdom när de började som bönder. Detta var ett
problem särskilt i skogsbygderna och i norra Sverige. I slättbygderna hade man i allmänhet
fortlöpande rationaliserat driften varför gårdarna oftare var ekonomiskt bärkraftiga.
• Många oersättliga betesmarker hade förlorats redan år 2000 trots att de i rapporten från 1997
skulle räddas till varje pris.
• 1970 hade de flesta gårdarna några mjölkkor, år 2000 hade de flesta istället köttdjur eller
betesdjur från expanderande gårdar i bygden eller igenväxta marker. Igenväxta marker var
vanligast i skogsbygderna och i norr där det i många fall saknades expanderande gårdar i
bygden.
• Här är några citat från bl.a. det gamla paret på bilden: ”Det är svårt att se betesmarkerna växa
igen” (så som på bilden med det höga gräset och det nedfallna stängslet); ”Jag fortsätter så
länge jag orkar”; ”Jag fortsätter trots dålig lönsamhet”; Barnen vill inte ta över och binda sig
med djurhållning”. I norr hade barnen eller barnbarnen i många fall flyttat söder ut och
förhoppningarna att de skulle återvända till gården var små. I söder var i många fall
förhoppningarna större.

Bild 4

Den här bilden visar att det finns mycket nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark i Sverige. På 1920-talet
(till vänster i diagrammet) fanns det 3,7 Mha (miljoner hektar) åker, 0,7 Mha betesmark och 0,5 Mha slåtteräng,
alltså sammanlagt ungefär 5 Mha. Dessutom fanns det stora arealer skogsbete. Fram till 1950 hade praktiskt
taget alla slåtterängar och skogsbeten försvunnit, medan åker- och betesmarken var ungefär samma som på 20talet.
Under 1950- och 1960-talen minskade åker- och betesmarken mycket snabbt. Stora arealer blev skog genom
granplantering eller naturlig beskogning via en lövslyfas. Efter slutet av 1960-talet har nedläggningen av åkeroch betesmark fortsatt, men i mycket långsammare takt. Efter EU-inträdet 1995 då olika arealbidrag infördes
ökade åkerarealen tillfälligt några år. Även betesarealen ökade och den ökningen har blivit bestående.
Den totala jordbruksarealen, alltså åker + bete (till höger i diagrammet) är nu 3 Mha medan den på 1920-talet
var 5 Mha inklusive slåtterängar. Det mesta av den nedlagda jordbruksmarken har blivit skog. Endast en liten
del av den tidigare jordbruksmarken har använts till bebyggelse, och då främst i slättbygderna. Beskogningen
har skett främst på små åkrar och betesmarker i redan skogsdominerade bygder.
Lantbruksstyrelsen kartlade alla Sveriges åkerskiften på 1960-talet och fann då att endast 1,9 Mha hade sådan
storlek och form att de hade förutsättningar för lönsam jordbruksdrift. Se den horisontella linjen ”Långsiktigt
bestående åker”. Den maskintekniska och ekonomiska utvecklingen med löner som stigit snabbare än
produktpriserna talar för att den långsiktigt bestående åkern är mindre än 1,9 Mha idag. Å andra sidan har
nuvarande kompensations- och gårdsstöd en motsatt effekt. Sammantaget torde dock dessa effekter göra att vi
nu har cirka 0,5 Mha åker som är nedläggningshotad. Dessa marker hålls tills vidare öppna med arealstöd och
bönder som är beredda att arbeta på sina gårdar med en låg timpenning. Om stödens reala värde minskar till
följd av inflation eller nominella sänkningar samtidigt som äldre förnöjsamma bönder slutar, fortsätter troligen
nedläggningen av smååkrar främst i skogsbygderna.
Arealen betesmark har ökat sedan 1990, trots att över 100.000 ha av det som var betesmark 1990 har blivit skog
eller åker. Ökningen förklaras av texten under bilden med den stora betesfållan som skapats av en tidigare
granplantering, en björkhage och en marginell åker. Längre fram i presentationen kommer vi att titta närmare på
möjligheterna att skapa rationella betesmarker som på bilden. Utan att skapa en sådan rationell fålla hade kanske
björkhagen på bilden varit dödsdömd.

Bild 5

Här ser vi beräkning av genomsnittlig lönsamhet i svenska nötköttsföretag år 2017 enligt
Jordbruksekonomiska undersökningen som bygger på bokföringsmaterial från slumpmässigt valda
gårdar där den största inkomstposten i detta fall är nötkött. Tabellen visar också att
entreprenadverksamhet m.m. liksom direktersättningar är stora intäktsposter i nötköttsföretagen som
starkt påverkar företagens, och därmed betesdriftens, ekonomiska förutsättningar. Om
direktersättningarna, alltså jordbruksstödens och miljöersättningarna halveras, så skulle hela
ersättningen till den genomsnittliga brukarefamiljen arbets- och kapitalinsats utraderas.
Med 2017 års förutsättningar blev arbets- och kapitalersättningen i små företag, med i genomsnitt 26
dikor och 51 övriga nötkreatur, 69 kr/timma. I större företag, med i genomsnitt 64 dikor och 150
övriga nötkreatur, blev den högre, eller 97 kr /timma. Även detta är dock långt under t.ex.
lantarbetarelön på cirka 240 kr inklusive lönekostnadspåslag.
Slutsatsen är att genomsnittlig svensk nötköttsproduktion med tillhörande bete förutsätter omfattande
direktersättningar och brukare med låga krav på ersättning för det arbete och kapitel som sätts in i
produktionen. Detta antyder att det kan föreligga en utdöendeskuld i stora delar av den svenska
nötköttsproduktionen och beteshävden.

Bild 6

Förra bilden visar att stora nötkreatursbesättningar i genomsnitt ger högre arbets- och
kapitalersättning per arbetstimme än mindre besättningar. Räkneexemplet nedanför tabellen visar
emellertid att små nötkreatursföretag plus arbete utanför företaget kan ge större ersättning till
familjens arbete än en lika stor arbetsinsats i ett större nötköttsföretag. Dessutom är kapitalinsatsen
och risken mindre i ett litet företag än i ett större.
Slutsatsen är därför att små besättningar i kombination med annat inkomstbringande arbete kan vara
ett bra alternativ till storleksrationalisering i strävan efter ekonomiskt hållbart naturvårdsbete. För att
storleksrationalisering skall vara entydigt lönsam fordras att de stora besättningarna har bättre
lönsamhet än genomsnittliga stora besättningar enligt tabellen, alltså ge en arbetsersättning per timma
högre än alternativt arbete utanför gården.

Bild 7

Ingen text till denna bild.

Bild 8

Antalet mjölkkor i Sverige har minskat från 660.000 i början av 1980-talet till 300.000 och det är
troligt att denna minskning fortsätter.
Antalet dikor har ökat men inte alls i samma takt som mjölkkorna har minskat. Antalet födda kalvar
har därför minskat. Minskningen var särskilt stor efter 2018 på grund av att både mjölkkor och dikor
då har minskat.
Fortsätter minskningen av antalet kor och därmed antalet födda kalvar är det risk för brist på betesdjur
för naturvården.

Bild 9

Den här bilden, som är hämtad från lantbruksekonomen Lars Jonasson, antyder att det finns en
uppenbar risk för allvarlig framtida brist på betesdjur. Hans beräkningar bygger på antagandet om
nominellt oförändrade stöd, vilkas reala värde urholkas av pågående inflation. De bygger också på
prognoser om framtida internationella nötköttspriser från OECD och FAO. Dessa prognoser förutser
fallande reala nötköttspriser.
Tabellen antyder risk för att särskilt dikorna kommer att minska. Färre dikor plus färre klavar och
därmed färre ungnöt riskerar att leda till brist på betesdjur för naturvård.

Bild 10

Vid kalvbrist kan betesmarker räddas med stutar, alltså att man kastrerar tjurkalvarna och föder upp
dem som stutar. Huvuddelen av tjurkalvarna föds nu upp som intakta tjurar som slaktas vid 1-1,5 års
ålder efter att ha tillbringat hela sitt liv på stall eller har gått endast en sommar på bete med sina
mödrar. Stutar slaktas först vid 2-2,5 års ålder efter att ha gått på bete 1-3 somrar. Stutarna på den
nedre bilden gick som kalvar en första sommar på bete med sina mödrar, sedan gick de ytterligare två
somrar på bete före slakt vid 30 månaders ålder. Tjurarna på övre bilden gick bara en sommar på bete
som kalvar med sina mödrar, därefter stod de på stall tills de slaktades vid 15 månader ålder.
Figuren visar att stutuppfödningen ökade när vi kom med i EU och areal- och djurbidrag, liksom
miljöersättningar, infördes. Fortfarande föds dock största delen av tjurkalvarna upp som intakta tjurar.
Skulle det i stället bli högre andel stutar i framtiden så skulle det bli mycket större beteskapacitet.

Bild 11

Den här bilden visar en ekonomisk utvärdering av ett försök med Charolais-korsningar där stutar på
bete jämfördes med tjurar på stall efter avvänjning. Figuren visar att, på gårdar med mycket
betesmark, så är stutar som slaktas vid 30 månaders ålder, och alltså gått på bete tre somrar (en med
modern och två efter avvänjning) är lönsammare än stutar som slaktas redan vid 25 månaders ålder
(och sålunda gått på bete bara två somrar). På sådana gårdar med mycket bete är 30-månadersstutarna också lönsammare än tjurar som efter avvänjningen stått på stall ända fram till slakt. På
gårdar med lite eller inga betesmarker är tjurarna lönsammast.
Figuren visar också det paradoxala att vid stutuppfödning kan det vara lönsammare och att ha
betesmarker som bara ger 1000 kg ts bete per ha och år, än bördigare marker som ger 1600 kg ts.
Orsaken är att det på de svagare markerna går åt färre, i grunden olönsamma stutar, för att få de
miljöersättningar och andra arealrelaterade stöd som gör att produktionen totalt sett blir lönsam.

Bild 12

Det finns fortfarande väsentligt fler mjölkkor än dikor i Sverige. Hur tjurkalvar, födda av mjölkkor,
föds upp är därför viktigt för naturbetesmarkerna. Om de föds upp som stutar, med en eller två
betessäsonger före slakt, blir det mycket mera betning än om de föds upp som tjurar, helt eller i
huvudsak på stall.
I diagrammet jämförs lönsamheten för mjölkrasstutar som slaktas vid 28 månaders ålder, efter att ha
betat 1,6 ha under uppfödningen, med lönsamheten för mjölkrasstutar som slaktas redan vid 21
månaders ålder efter att ha betat 0,9 ha, och mjölkrastjurar som slaktas vid 15 månaders ålder efter
uppfödning helt på stall.
Lönsamheten är beräknad som intäkter för kött, miljöersättningar och stöd minus alla
produktionskostnader inklusive bl.a. kalvinköp, foder, arbete och ränta och avskrivning på nya
byggnader. Resultatet blir ersättning till driftsledning och risk.
Diagrammet visar att de gamla 28-månaders-stutarna är lönsammast i stora besättningar som föder
upp och slaktar 150 djur/år. Samtidigt som deras bete består av betesmarker där 70% har ersättning
för särskilda värden. Om endast 30% av betesmarken har särskilda värden så blir 21-månadersstutarna lönsammare än de äldre stutarna. Med så låg andel särskilda värden är dock tjuruppfödning
på stall lönsammare än alla stutar på bete enligt kalkylerna.
Vid uppfödning av endast 50 djur/år ger alla undersökta alternativ negativ ersättning till driftsledning
och risk. Det innebär att produktionen inte ger full lantarbetarlön för insatt arbete och inte betalar
ränta och avskrivning på nya byggnader.
De gamla stutarna som kräver arbete och byggnader för övervintring längst tid får särskilt svag
lönsamhet i små besättningar där arbetsåtgången per djur och dag, liksom byggnadskonstnaden/m2 är
särskilt hög. Om det redan finns en lämplig byggnad för djurens övervintring på gården är gamla
stutar lönsammare än både yngre stutar och tjurar.

Kalkylerna bygger på antagandet att betets nettoavkastning är 1500 kg ts/ha och år. Vid högre
avkastning blir det mindre miljöersättning och arealstöd per stut, vilket försämrar deras lönsamhet. Å
andra sidan kan lägre betesavkastning göra att stutarnas lönsamhet blir bättre än vad staplarna anger.
Kalkylen bygger på att det är kalvar som föds jämnt fördelat över året. Stutarna uppnår därför
slaktåldrarna 21 och 28 månader jämnt fördelat över året och staplarna anger lönsamheten för
genomsnittet för de olika slakttidpunkterna. Stutar som uppnår 21 eller 28 månaders ålder på hösten, i
slutet av betessäsongen, har bättre lönsamhet än vad staplarna i figuren visar. Stutar som slakts strax
före betessläppningen på våren har sämre lönsamhet än vad staplarna visar. Dessa senare stutar skulle
få bättre lönsamhet om de fick gå på bete några månader innan de slaktas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att stutarnas ekonomiska konkurrenskraft påverkas av
betesmarkernas beskaffenhet, gårdens storlek och när kalvarna är födda under året. Mycket talar för
att gamla stutar är lönsamma om man har stora betesmarker med tilläggsersättningar.

Bild 13

Ingen text till denna bild.

Bild 14

Den övre kurvan visar att antalet företag med nötkreatur på 40 år, sedan början av 1980-talet, har
minskat från nästan 70.000 till bara 16.000 i Sverige. Många äldre lantbrukare med värdefulla
marker, som paret på bilden, har slutat med betesdjur. I många bygder har den siste djurhållaren slutat
eller är på väg att sluta. Däremot har det totala antalet nötkreatur i Sverige inte minskat särskilt
mycket enligt den nedre kurvan. Brist på nötbönder är därför ett större hot mot svenska betesberoende
naturvärden än brist på potentiella betesdjur. Betesentreprenad, alltså att gårdar med betesdjur
transporterar djur till eljest obetade marker, kan vara en möjlighet att rädda betesmarker i bygder utan
tillräckligt med lokala betesdjur. Intäkter från sådan entreprenadverksamhet kan också vara en
möjlighet för nötkötts- och lammproducenter att utveckla ett ekonomiskt bärkraftigt företag.
Stutar som på de två högra bilderna är lätthanterliga djur som är lämpliga för betesentreprenad. Men
naturligtvis går det också med kvigor, dikor med kalvar eller får.

Bild 15

Här ser vi resultat från modellberäkningar av hur tänkbara förändringar av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik CAP kan tänkas påverka det framtida utnyttjandet av svenska betesmarker. Redan vid
en förlängning av nuvarande CAP till 2030 beräknas stora arealer betesmark inte längre vara
företagsekonomiskt lönsamma att behålla i hävd. I flertalet av framtidsscenarierna minskar betningen
ännu mera. Men vi ser också att beteskapaciteten hos det antal djur som beräknas finnas i scenarierna
är mycket större än vad som beräknas bli utnyttjat på betesmarker. Viktiga orsaker till avvikelserna är
att många djur finns i regioner med lite betesmarker och att det i vissa andra fall är mera lönsamt att
betesdjuren går på åkermark. Betesentreprenörer som kan flytta outnyttjade betesdjur till eljest
obetade marker kan öka kapacitetsutnyttjandet och rädda naturbetesmark.

Bild 16

Ingen text till denna bild.

Bild 17

Som vi alla vet har svensk nöt- och lammköttsproduktion förlorat marknadsandelar till importerat kött
trots att svenska konsumenter har preferenser för inhemskt kött. Vi har också tidigare i presentationen
konstaterat att vi förlorar betesberoende naturvärden trots miljöersättningar, stöd och
naturvårdsrådgivning.
På bilden anges fem orsaker till den svenska nöt- och lammköttsproduktionens konkurrensnackdelar.
De är också hot mot betesberoende naturvärden i och med att de ökar kostnaderna i djurhållningen.
Punkterna ovan:
• Kort vegetationsperiod och därmed höga kostnader för vinterfoder är inte mycket att göra åt
• Små splittrade betesmarker illustreras med bilden till höger som visar hur det kan se ut i
sydsvenska skogsbygder där i genomsnitt endast 2 ha stora betesmarker ligger spridda i
skogsdominerade landskap. Då det också finns större betesmarker finns det även många
mycket små betesmarker långt under medeltalet 2 ha. Detta problem finns i hela landet men
särskilt i skogsbygderna och i norra Sverige. Små spridda betesmarker gör att det blir många
meter stängsel per hektar och många ställen att se efter djur på och kanske köra vatten till.
• Småskalig produktion, alltså stor andel små djurbesättningar, är nära förknippat med små
betesmarker. Det är svårt eller omöjligt att ha t.ex. 100 betesdjur om fållorna bara är ett par
hektar stora i genomsnitt. Små besättningar leder till höga kostnader per djur om man skall ha
marknadsmässig lön för sitt arbete och måste investera i ny byggnad för djurens övervintring.
Det är risk att den småskaliga produktionen läggs ner när den äldre brukaren med små
lönekrav slutar eller när den gamla byggnaden är utsliten.
• Stora krav på byggnader liksom hög lönenivå för lantarbetare jämfört med i en del
konkurrerande länder försvårar den svenska produktionens konkurrenskraft mot importerat
kött och fördyrar naturvårdsbete, och gör kanske beteshävd ekonomiskt omöjlig åtminstone
på små betsmarker.
• Vegetationsperiodens längd, byggnadskraven och lönenivån kan vi inte påverka. Däremot
kanske vi kan förbättra de ekonomiska förutsättningarna för beteshävd genom att skapa stora

sammanhängande betesmarker av de små spridda betesmarkerna och mellanliggande skog
och nedlagda och nedläggningshotade åkrar. Sådana större rationella betesmarker kan ge
förutsättningar för större besättningar med lägre arbetsåtgång och byggnadskostnad per djur.
Jag kommer att prata mera om hur betesmarker kan räddas genom att skapa större
sammanhängande betesmarker, men fundera gärna själva på andra lösningar för att rädda små
splittrade betesmarker.

Bild 18

Den här bilden visar att kostnaderna för att hävda betesmarker kan vara mycket höga på små
betesmarker och väsentligt högre än summan av miljöersättning och olika stöd, t.ex. drygt 6.000 kr/ha
och år i en 1 ha stor fålla enligt Cederberg och medarbetare.
Kostnaden per hektar minskar när fållorna blir större. I 15 ha betesfålla och i stora betes-skogsmosaik
är kostnaden cirka 2.500 kr/ha betesmark och år. I exemplet antas betes-skogsmosaiken vara
400x800 m, alltså 32 ha och andelen bete 40% och resterande 60% skog som sammanbinder de
spridda betesmarkerna.
De höga kostnaderna i små fållor beror dels på lång stängselsträcka per ha, dels på höga kostnader för
djurtillsyn och/eller förflyttning av betesdjur mellan fållorna.

Bild 19

Här ser vi hur de årliga kostnaderna per ha betesmark för nya stängsel och djurens vattenförsörjning
kan minska med fållstorleken. I verkligheten kan naturligtvis sambanden se mycket olika ut bl.a.
beroende fållornas form och på om djuren får vatten via ledning som i exemplet, eller om man måste
köra dit vatten långa sträckor eller om de kan dricka i en sjö. Så länge ett befintligt stängsel fungerar
med bara årligt underhåll blir kostnaderna naturligtvis väsentligt lägre än de på bilden. Det är också
viktigt att konstatera att den största kostnadsminskningen är när man går från 2 ha till 10 ha. Därefter
är besparingarna väsentligt mindre.

Bild 20

Den här figuren visar att arbetsåtgången per diko + uppfödning av hennes kalv till rektytering, stut
som slaktas vid 30 månader eller kviga som slaktas vid 21 månader, minskar med
besättningsstorleken. Den största minskningen är när man ökar från 20 till 50 kor. Mellan 100 och 200
kor är minskningen relativt liten.
Trianglarna visar arbetsåtgången enligt andra studier vid respektive besättningsstorlek.
Arbetsåtgången tycks vara ungefär lika stor i norra Sverige som i södra Sverige där betesperioden är
längre. Orsaken är att, bortsett från kalvningsperioden, som är mycket arbetskrävande, så är det
dagliga arbetsbehovet vid givna antaganden om fållstorlekar och stallutformning obetydligt större
under stallperioden än under betesperioden.

Bild 21

Bilden nere till vänster visar stubbar efter granskog som slutavverkats cirka 20 år före
skogsekonomiskt optimal slutavverkningsålder, för att på så sätt snabbare få mera betesmark för ökad
nötköttsproduktion. Det övre högra diagrammet visar hur detta minskar lönsamheten i gårdens
skogsbruk uttryckt i minskad ersättning till mark, driftledning och risk. På ståndortsindex G32 (det är
mycket bördig skogsmark i Mellansverige eller normal åkerplantering i Mellansverige) minskar den
tidiga avverkningen ersättningen till mark, driftleding och risk i skogsbruket med knappt 2.000 kr per
ha och år om den reala räntan är 4%. Vid lägre ränta blir nuvärdet av den förlorade virkestillväxten
högre, vilket ökar den skogsekonomiska nackdelen av den tidiga avverkningen. Diagrammet visar
också att värdet av den förlorade virkestillväxten är högre på mycket bördig mark, t.ex. G36, som är
mycket bördig skogsmark i Götaland. Å andra sidan är den förlorade virkestillväxten och dess värde
mindre på sämre mark, t.ex. G28.
Det undre diagrammet visar förlorad ersättning för mark, driftledning och risk om man avstår från att
granplantera efter slutavverkning eller på nedlagt jordbruksmark, t.ex. för att ha mera mark för
nötköttsproduktion. På G28 (det är normal skogsmark i Mellansverige eller den bästa marken i
Norrland) är det ingen eller endast obetydlig ekonomisk förlust att avstå för planering. På bördigare
mark förloras däremot ersättning till mark, driftledning och risk om man avstår från plantering. På den
allra bördigaste marken, G36, förloras 1.000 kr/ha och år vid 4% ränta och 2.500 kr/ha vid 2% ränta.
En jämförelse mellan de två högra diagrammen antyder att det är dyrare att avverka i förtid än att
avstå från åter- eller nyplantering. Då uppkommer frågan om utökad nötköttsproduktion kan betala så
mycket för den ytterligare mark som krävs att den kan betala den minskade eller försämrade
lönsamheten i skogsbruket.
Enligt den vänstra figuren så ger nötköttsproduktion med 20 dikor + tillhörande ungnöt och bete i
små, 2 ha stora fållor, negativ ersättning till mark, driftledning och risk på -37.000 kr/år. Utökas
produktionen till 50 kor + ungnöt som betar i stora betes-skogsmosaik som innehåller i genomsnitt

13 ha betesmark, så ökar ersättningen till mark, driftledning och risk till över 200.000 kr/år. Samtidigt
ökar behovet av betesmark, slåttervall och betesvall från 73 till 183 ha. Uträkningen inne i
diagrammet visar att ersättningen till mark, driftledning och risk blir 2.200 kr/ha och år för den
ytterligare mark som behövs för den ökade nötköttsproduktionen.
En jämförelse med de skogliga diagrammen till höger antyder att det i många fall är klart lönsamt att
använda mark till utökad nötköttsproduktion i stället för till åter- eller nyplantering av gran. Men vi
ser också att det är mera tveksamt om det är lönsamt att slutavverka granskog 20 år före normal
slutavverkningsålder för att snabbt få mer mark till nötköttsproduktion. Men redan vid 4% ränta, alltså
den ränta som används i nötköttskalkylerna, kostar den förtida avverkningen mindre än 2.000 kr/ha
och år på G32 och lägre ståndortsindex. Detta och mer därtill kan den utökade nötköttsproduktionen
betala för mark enligt vårt räkneexempel.
Men det finns en tradition att använda lägre ränta i skogsbruket än i jordbruket och vid lägre ränta
kostar det mera att avstå från skogsplantering. Företagsekonomiska skäl som eventuellt gör det
motiverat att använda lägre ränta i skogsbruket diskuteras i den källa som anges nere till vänster.

Bild 22

Här ges exempel på för- och nackdelar med att sammanföra små spridda betesmarker med
mellanliggande skog och nedlagda och nedläggningshotade åkrar till stora betes-skogsmosaik. De
svarta för- och nackdelarna berör företagsekonomin, alltså förutsättningarna för ekonomiskt hållbar
betesdrift. De gröna för- och nackdelarna avser tänkbara effekter på biologisk mångfald och andra
naturvärden. Risken för olämpligt betestryck på naturbetesmarker torde kunna minska eller kanske
elimineras genom tillfälliga interna stängsel i de stora fållorna.

Bild 23

Citaten under bilderna visar att det råder delade meningar om risken för rötskador vid bete i äldre
skog. Förmodligen beror eventuella skogsskador på markförhållandena. På vissa marker kan det vara
stor risk för att djurens tramp leder till åtminstone viss ökning av rötförekomst, medan riskerna är
minimala på andra marker.
Bete i skog som skall slutavverkas inom ett mindre antal år hinner inte ge rötskador. Det kan t.ex. vara
mark som skall växa till ekonomiskt lämplig slutavverkningsålder, varefter marken skall överföras till
betesmark.
Det är angeläget att göra en bred sammanställning av eventuella rötskador i betad skog för att öka
kunskapen om var och hur skogsbete kan bedrivas utan risk för rötskador.

Bild 24

De här bilderna och citaten tyder på att bete i granplanteringar som ingår i betes-skogsmosaik kan
vara bra eller dåliga ur skoglig synpunkt beroende på förutsättningarna.
Citatet uppe till höger antyder att risken för skador på granplantor är obetydlig i betes-skogsmosaik,
där det också finns frodigare bete att tillgå för djuren.
Citatet och bilderna därunder visar att välordnat får- och nötbete till och med kan vara fördelaktigt i
granplanteringar. Å andra sidan tyder diagram och bilder uppe i vänstra hörnet på att det kan bli
omfattande skador. Detta diagram och bilden är från ett område i Norge där djuren endast har tillgång
till skogsbete, varför risken för skogsskador är större än om djuren också har tillgång till frodigare
bete i fållorna.

Bild 25

Här ser vi exempel på fem nötköttsgårdar som förbättrat sin lönsamhet genom att skapa stora
sammanhängande betesmarker. De lönsamhetsförbättrande effekterna visas med staplar åt höger och
de lönsamhetsförsämrande visas med staplar åt vänster. Nettot är positivt i samtliga fall.
Den övre bilden avser gård 4 där lönsamheten har förbättrats tack vare ökade miljöersättningar och
stöd och storleksfördelar (alltså bete till flera djur), och dessutom förbättrad arrondering (vilket bl.a.
innefattar bete i den avverkade skogen i bakgrunden när det är för blött för bete i våtmarken i
förgrunden), samt också positivt skogsnetto trots att vissa bestånd avverkades långt före normal
slutavverkningsålder. Orsaken var bl.a. högt virkespris vid en mycket stor koncentrerad avverkning.
Den nedre bilden avser gård 1 där man efter stormen ”Gudrun” inte återplanterade utan gjorde
betesmark där skogen blåst ner. Ökade miljöersättningar och stöd samt förbättrad arrondering ger
lönsamhetsförbättringen på denna gård. Att inte återplantera skog gav en liten lönsamhetsförlust på
gårdens skogsbruk. Denna förlust är dock så liten att den inte syns i diagrammet.
De tre övriga gårdarna förbättrade också sin lönsamhet genom förbättrad arrondering och på gård 2
framför allt genom ökade miljöersättningar och stöd.

Bild 26

Här ser vi ett påhittat exempel som antyder hur man kan sammanföra små spridda betesmarker och
åker med mellanliggande skog och på så sätt bilda stora rationella betes-skogsmosaik.
Man kan se detta som förbättrad grön infrastruktur som bidrar till bättre förutsättningar att bevara och
stärka biologisk mångfald och öka livsmedelsproduktionen enligt livsmedelsstrategins målsättningar.
Tyvärr finns det många hinder för att skapa sådana rationella betesmarker i praktiken.
•
•

•
•

•

Vägar och spridd bebyggelse är självklara hinder som illustreras av exemplet. Att bygga
färister på vägar är dyrt.
Ägosplittring med många inblandade markägare som kanske har obetydliga ekonomiska
incitament att arrendera ut mark, och inte vill förlora rådighet över sin mark kan vara svåra
hinder. Det kan i sammanhanget nämnas att de fem gårdar som enligt förra bilden lyckas väl
med att skapa stora rationella fållor ägde själva all eller större delen av den berörda marken.
Rädsla för skogsskador och lönsammare med gran på mycket bördig mark har vi redan
behandlat på tidigare bilder.
Erfarenhet visar att det på svaga marker i många fall inte blir bra bete och därmed ersättningar
och stöd inom rimlig tid. Däremot brukar det ofta snabbt bli bra bete på tidigare
jordbruksmark även om det växt en generation skog där. Se som exemplet i fallet på bilden
”Mycket nedlagd och nedläggningshotad åker och betesmark” tidigare i presentationen.
För att en lantbrukare som vill skapa sig en framtid som betesbaserad köttproducent och
naturvårdare är det i många fall bättre att arrendera eller köpa en stor gård där det redan finns
stora betesmarker och/eller mark som kan omvandlas till rationella betesfållor än att försöka
arrendera ihop en massa små marker i en bygd som på bilden här. Skall sådana små spridda
marker, som kan ha stora naturvärden, räddas fordras troligen stöd från samhället i de flesta
fall. Detta kommer att behandlas på nästa bild.

Bild 27

Vi har tidigare sett att stora sammanhängande betesmarker har företagsekonomiska fördelar. Här ser
vi med bilder och citat från det stora forskningsprogrammet ”HagmarksMistra” dels att stora
sammanhängande gräsmarker var vanliga förr, dels att stora sammanhängande betesmarker har
fördelar ur biodiversitetssynpunkt.
Slutsatsen är alltså att återskapande av stora sammanhängande betesmarker har både ekonomiska och
biologiska fördelar.

Bild 28

Med utgångspunkt i var det idag finns betesmark i bruk och var det finns marker som skulle kunna
omvandlas betesmark, här kallad potentiell betesmark, har Metria på uppdrag av Naturvårdsverket
sammanställt digitala kartskikt och gjort en analys som ringar in var det kan finnas möjlighet att skapa
stora betesfållor.
Den övre bilden visar var det idag finns brukad betesmark i Jordbruksverket blockdatabas. Den undre
bilden, skiktet potentiell betesmark är en sammanställning från många olika datakällor. Det är såväl
öppna marker (fortfarande eller tills nyligen brukade) som trädbeväxta marker som planterats eller
vuxit igen spontant. Av kartunderlagen går det även att se vilken typ av mark eller vegetation som
döljer sig i skiktet potentiell betesmark. Det går också att byta bakgrundsbild mot historiska ortofoton
som finns rikstäckande för tiden kring 1960 respektive 1975.
Tyvärr saknas kartunderlag över var det finns eller har funnits naturbetesmarker.
Analysen bygger helt på befintliga digitala kartunderlag från många olika källor: Jordbruksverkets
TUVA och Ängs- och betesmark, ett urval av jordbruksblock/-skiften; Skogsstyrelsens nyckelbiotoper
med betesprägel eller beteskopplade värden; Lantmäteriets bebyggelseskikt och fastighetskartan, den
tryckta ekonomiska kartan, nationella marktäckedata m.fl.
Där det på länsstyrelsen finns andra relevanta kartunderlag ska de givetvis också användas för att ge
en så heltäckande bild som möjligt av de förutsättningar som finns i ett område.

Bild 29

I den analys som Metria gjort har man först identifierat olika avgränsningslinjer, såsom vägar,
järnvägar, vattendrag, bebyggelse m.m, som utgör hinder för stängsel.
Med hjälp av dessa avgränsningslinjer har man sen skapat ytor (polygoner) inom vilka själva analysen
gjorts.
I analysen har datorn programerats för att söka ut var det finns minst en viss areal betesmark eller
potentiell betesmark inom en bestämd area och sen skapat en omslutande linje kring objekt som
uppfyller kriterierna.
I den övre bilden visas sådana objekt med olika färger på den omslutande linjen. Dessa kan tändas och
släckas var för sig, och är till för att signalera var potentiella objekt finns och var man kan titta vidare
på möjligheten att skapa stora sammanhängande betesfållor.
Det är alltså inte ett förslag till var ett stängsel kan eller ska dras! Detta är viktigt att komma ihåg.
För varje enskilt objekt kan man få fram delarealer av befintlig betesmark respektive potentiell
betesmark genom att peka på objektet. Bilden nere till höger.
I bilden nere till vänster visas exempel på olika raster som kan tändas och släckas och som särskiljer
objekt med olika kriterier.
Analysen har gjorts över hela landskapet och i hela landet. Det innebär att en mycket stor mängd
potentiella objekt pekats ut. För att kunna avgöra om enskilda objekt i praktiken är lämpliga för att
skapa stora betesfållor måste man göra bedömning med hjälp av andra underlag och i dialog med
berörda brukare och markägare.

Bild 30

Ingen text till denna bild.

Bild 31

Vi har sett att det kan vara lönsamt att utöka betesbaserad kött- och naturvårdsproduktion genom att
skapa större betesmarker som inkluderar bl.a. igenvuxen jordbruksmark och skog och utöka
besättningar genom t.ex. betesbaserad naturvårdsentreprenad.
Men vågar jag som lantbrukare investera i byggnader, maskiner, mark och betesentreprenadavtal för
att utöka betesdriften med hänsyn till risk för lägre framtida köttpriser och lägre framtida stöd och
ersättningar?

Bild 32

Den här bilden visar att 20% lägre reala stöd och ersättningar än 2017 drastiskt skulle försämra
lönsamheten i betesbaserad nötkötts- och naturvårdsproduktion. Om de lägre reala stöden och
ersättningarna blir bestående kan betesdriften inte konkurrera med skog på normalbördig mark. Även
3 kr/kg lägre köttpris skulle betydligt försämra lönsamheten och en kombination av lägre reala stöd
och ersättningar och lägre realt köttpris skulle få katastrofala konsekvenser för lönsamheten.

Bild 33

Den här bilden visar att det reala nötköttspriset nådde en topp 2015-2017 och att de därefter har fallit
och att det är risk att de skall fortsätta falla. För att motverka en sådan prissänkning är det därför
angeläget att försöka stärka det svenska nötköttets mervärden ytterligare. Kanske kan djurmiljön och
djurhälsan blir ännu bättre. Tidigare i föreläsningen har vi också sett att nötköttsproduktionen kan
laddas med ännu mera betesberoende naturvärden och ge nya arbetstillfällen genom återupptagen och
ny produktion på nedlagda marker. Längre fram skall vi också se att svensk nötköttsproduktion kan
bli mycket bättre ur klimatsynpunkt.

Bild 34

Den här bilden visar att det svenska producentpriset på ungtjurskött ökade kraftigt från 2014 till 2016.
Sedan har det fallit i fast penningvärde, alltså i realt pris. Minskningen beror dels på lägre pris i
löpande penningvärde, dels på inflationen som ökade efter 2016. Prisutvecklingen har varit likartad
för stut-, kvig- och kokött.

Bild 35

Den här bilden visar att 2-procentig årlig inflation, alltså Riksbankens inflationsmål, skulle minska det
reala värdet av nominellt oförändrade stöd och miljöersättningar med 20% från 2017 till 2028.
Artikeln som refereras nederst på bilden visar att 20% lägre realt stöd och lägre realt köttpris enligt
förra bilden drastiskt skulle försämra nötköttsproduktionens lönsamhet. Det är därför viktigt att
försöka stärka den svenska produktionens mervärden så att åtminstone 2017 års reala köttpris
varaktigt kan återfås och politikerna finner det värt att höja stöd och ersättningar så att åtminstone
2017 års reala nivå varaktigt kan återfås.

Bild 36

Enligt den vänstra stapeln gav bete i rationella fållor och 50 dikor + uppfödning av kalvarna till slakt
bl.a. som 30 månaders stutar full täckning av alla produktionskostnader vid 2017 års köttpriser, stöd
och ersättningar. Det blev till och med ett överskott som ersättning för driftledning och risk. Vid 20%
lägre reala intäkter förloras inte bara ersättningen till driftledning och risk utan också ersättningen till
marken samtidigt som man bara får täckning för ungefär halva nybyggnadskostnaden.
Enligt mittstapeln ger bete i rationella fållor, men bara 20 kor + uppfödning av kalvarna till slakt, inte
någon ersättning till marken vid 2017 års intäkter och vid 20% lägre reala intäkter knappast heller
någon ersättning till byggnad. Vid de lägre intäkterna förutsätter därför denna produktion befintlig
byggnad om man kräver lantarbetarelön för sitt arbete eller nästan 100-procentigt investeringsstöd.
20 kor + uppfödning till slakt och endast 2 ha stora betesfållor har ännu sämre långsiktiga
förutsättningar enligt den högra stapeln. Å andra sidan går även denna produktion runt också vid de
lägre reala priserna och stöden så länge det finns befintliga byggnader och lantbrukare som inte kräver
full ersättning för sin mark och sitt arbete.

Bild 37

Här ser vi några tänkbara förändringar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP efter år 2022.
•
•
•
•

EU-finansieringen av landsbygdsprogrammet och direktstöden minskar.
Mer av jordbruksbudgeten skall gå till miljö- och klimatåtgärder.
Större fokus på unga lantbrukare.
Medlemsländerna får större inflytande på sina stöd. Här har alltså svenska politiker en
möjlighet att påverka stöd och ersättningar så att betesbaserad naturvård och köttproduktion
blir ekonomiskt hållbar.

Om därtill producenterna ökar mervärdena ytterligare i det svenska nöt- och lammköttet genom att
bl.a. göra produktionen ännu bättre ur miljö- och klimatsynpunkter, och svenska konsumenter betalar
för dessa ytterligare mervärden, så har vi goda förutsättningar att rädda och stärka den betesbaserade
biologiska mångfalden och andra naturvärden.

Bild 38

Ingen text till denna bild.

Bild 39

Den vänstra delfiguren visar att antalet får i Sverige har ökat och antalet företag med får inte har
minskad särskilt mycket sedan 1980. Efter millenniumskiftet har till och med antalet fårföretag ökat.
Däremot har antalet nötkreatur och i synnerhet antalet företag med nötkreatur minskat enligt den
högre delfiguren. Texten under figurerna visar också att en mycket stor del av fårföretagen är små
medan en mycket mindre del av dikoföretagen är små. Inom mjölkproduktionen har små besättningar
nästan helt försvunnit.
En slutsats är att fåren kan komma att få större betydelse för hävden av i synnerhet små betesmarker.

Bild 40

De två över kurvorna visar att även små fårbesättningar kan vara lönsamma om det finns billiga
befintliga resurser i form av befintlig byggnad för deras övervintring och brukarfamiljens eget arbete
och kapital som man inte sätter något pris på när man gör sin kalkyl. Resultatet blir då ersättning till
arbete, byggnader, kapital och driftsledning och det är cirka 1.500 kr per Gotlandstacka och år
oberoende av besättningsstorleken, om 30% av betet är på betesmark med allmänna värden och 70%
är åkerbete. Om 20% av betet är på betesmark med särskilda värden, 50% på betesmark med allmänna
värden och endast 30% på åker så blir denna ersättning drygt 2.000 kr i alla besättningsstorlekar.
Betesmark och särskilt betesmark med särskilda värden har alltså stor betydelse för lönsamheten.
De två nedre kurvorna visar att det fordras stora besättningar för lönsamhet om man måste bygga nytt
för fårens övervintring och betala lantarbetarelön för allt arbete och 4% ränta på allt kapital som satsas
i produktionen. Det som då blir över är ersättning till driftledning, alltså planering och olika former av
pappersarbete m.m.
De nedre kurvorna tyder på att det fordras drygt 200 tackor för att det skall bli någon ersättning till
driftsledning i fallet med hög andel naturbetesmark varav en betydande del har ersättning för särskilda
värden. I fallet med 70% åkerbete blir resultatet negativt även vid 400 tackor. För positiv lönsamhet i
detta fall fordras ännu större besättning, vilket minskar arbetsåtgången och byggnadskostnaden per
tacka. Dessutom krävs naturligtvis bra biologiska produktionsresultat i form av bl.a. hög överlevnad
och tillväxt hos lammen. Detta gäller alla besättningsstorlekar men särskilt i stora besättningar kan det
gå riktigt illa vid dåligt fungerande biologisk produktion.

Bild 41

Ingen text till denna bild.

Bild 42

Diagrammet visar att betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion har flerdubbelt större bruttoutsläpp
av växthusgaser per kg producerat kött än kyckling. Men diagrammet visar också att 2 kubikmeter
trädtillväxt i betesmarken mer än väl kan kompensera nöt- och lammköttsproduktionens utsläpp av
växthusgaser genom koldioxidupptag och kolinlagring. Nettoutsläppen per kg kött kan alltså komma
ner under noll i den betesbaserad produktion. 2 kubikmeter björktillväxt per hektar är ungefär 30% av
tillväxten i en sluten björkskog. 70% av produktionen på marken kan alltså vara gräs och örter som
djuren betar.
Att lammköttsproduktionen har lägre utsläpp av växthusgaser än dikobaserad nöt- och köttproduktion
beror bl.a. på att en tacka normalt får 2 lamm per år medan en ko bara får en kalv per år. Det går alltså
åt ett moderår med utsläpp av växthusgaser för att producera en kalv men det åtgår bara ett halvt
moderår per lamm. Lammen slaktas också efter en mycket kortare uppfödningstid än ungnöt
En kalv född av mjölkkor kan ses som en biprodukt i mjölkproduktionen. Därför har en mjölkrasstut
mycket lägre utsläpp än dikobaserad nötköttsproduktion.
När träden fått växa färdigt och avverkats upphör kolinlagringen. Men om man efter slutavverkningen
återplanterar samtidigt som virket användes för att ersätta fossil energi och fossilintensiva material
kvarstår en stor del av klimatnyttan. Detta kan ni läsa mera om i Jordbruksverksapporten som anges
som källa.

Bild 43

”Hagens uppgift är att samtidigt producera virke och betesväxter” kan vi läsa i Svenska Jordbrukets
bok från 1927. Virkesproduktionen skulle enligt boken främst vara inriktad på kvalitetsbjörk.
Texten under rubriken antyder att en framtida variant av samtidig produktion av kvalitetsvirke och
betesväxter kanske kan vara maskinell ”korridorröjning” i självsådd björk som på den övre bilden.
Resultatet skulle bli björkdungar som på bilden under. Dessa dungar kan sedan gallras efter ett antal
år för att det skall bli grovt björktimmer. Om man istället ställer kvar endast ett par björkar i varje
dunge kan man få en gles björkhage. Jämfört med hagen i den nedre bilden blir det rakare björkar med
mindre grenar nedtill.
Kolinlagringen i björkdungarna kan mer än väl kompensera betesdjurens utsläpp av växthusgaser.
Lammproduktion bland björkdungarna är särskilt klimatsmart. Marken med björkdungarna var betad
skog fram till början av 1950-talet. Därefter blev det sluten granskog som slutavverkas under 1990talet. I stället för granplantering lät man självsådd björkdominerad skog komma upp. Alternativet till
vad som kanske kan kallas ”modern björkhage” hade alltså varit tät granungskog.
Med den illustrerade tekniken kan man också skapa ”moderna björkhagar” för klimatkompenserad
köttproduktion i vad som nu är igenväxta betesmarker.
Det nedre citatet som är hämtat från HagmarksMistra visar att träd i betesmarker också har
biodiversitetsfördelar, förutom klimatfördelar.

Bild 44

Den här bilden visar att det är lättare sagt än gjort att plantera kolinlagrande och därmed klimatsmarta
lövträd i betesmarker.
Med hänsyn till nuvarande regler för miljöersättning och stöd är det dessutom företagsekonomiskt
omöjligt att göra nöt- och lammköttsproduktion klimatsmart genom att plantera träd i betesmarker.
För att betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion skall bli bättre ur klimatsynpunkt än kyckling- och
grisproduktion får vi vänta tills ersättnings- och stödreglerna eventuellt ändras och Sverige eventuellt
accepterar EU:s stöd till agroforestry. Med hänsyn till bl.a. problemen att plantera lövträd i
betesmarker kan det vara bättre att försöka få självsådd björk som på den förra power-point-bilden.

Bild 45

Den här bilden visar något som inte beaktats i tillräcklig utsträckning i debatten om den betesbaserade
köttproduktionens och naturvårdens klimatpåverkan, nämligen albedo-effekten. Albedot är ett mått på
hur stor del av den inkommande solenergin som reflekteras, alltså kastat tillbaka från jorden. Högt
albedo har en avkylande effekt och bidrar därmed till att begränsa klimatförändringen.
Vintertid, när betesmark och även åkermark är snötäckt, är albedot mycket högre på sådan mark än på
skogsmark. Albedo är särskilt lågt i mörk barrskog där endast cirka 10% av solenergin återkastas
medan nästan 70% återkastas från den snötäckta marken.
Den lilla övre högra bilden antyder att en betesmark under vintern är ljusare än barrskog även när
marken inte är snötäckt. Även vid mildare klimat, och därmed kortare perioder med snötäckt mark,
kvarstår alltså en stor del av betesmarkens avkylande effekt jämfört med barrskog.
Även sommartid har grästäckt betesmark högre albedo och därmed klimatfördelar jämfört med skog,
enligt den lilla tabellen nere till höger.
Lövskog är ljusare och därmed klimatmässigt bättre än granskog både sommar- och vintertid. Citaten
nederst i den stora bilden antyder att betesdrift i ett globalt klimatperspektiv är bättre i det
tempererade och boreala Sverige än i tropiska delar av världen där skog i stället har klimatmässiga
fördelar. Orsaken är dels albedo-effekten med tidvis snötäckt mark hos oss, dels snabbare
skogstillväxt och därmed större kolinlagring i de tropiska skogarna.

