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Sammanfattning 
Den här litteraturstudien har tagits fram genom en semi-systematisk litteraturgenomgång och 
syftar till att skapa förståelse för hur förändringar i djurhållningen och djurantalet främst med 
avseende på nötkreatur har påverkat det svenska odlingslandskapet och den 
biologiska mångfalden över tid. Litteraturen har kompletterats med intervjuer med sak-
kunniga. 
 
Under tusentals år har stora delar av det svenska odlingslandskapet hävdats genom bete och 
slåtter. Den långvariga hävden har skapat den största mångfalden i världen per kvadratmeter. 
Fram till det förra sekelskiftet omgavs små öar av åkermark av ett hav av öppna och 
halvöppna betesmarker. Från början av 1900-talet har en omvälvande förändring skett i 
landskapet. Betesmarkerna har krympt ihop till en tiondel av sin ursprungliga omfattning, och 
täta skogar har brett ut sig på en stor del av Sveriges yta.  
 
Konsekvenserna för den biologiska mångfalden är oerhörda. En stor del av växterna, 
insekterna, fåglarna, kräldjuren och däggdjuren som under årtusenden har anpassat sig till ett 
landskap med öppna, vidsträckta gräsmarker har eller riskerar att slås ut. Förlusten av 
biologisk och genetisk mångfald bedöms vara ett av de främsta hoten mot stabila, planetära 
tillstånd. Övergivna naturbetesmarker är också en förlust av kulturarv. 
 
För att komma tillrätta med problemet och uppnå FN:s och EU:s mål om att värna och stärka 
den biologiska mångfalden krävs det att utvecklingen med minskande djurantal, allt färre 
jordbruksföretag med djur och allt större besättningsstorlekar vänder. God tillgång på 
betesdjur som klarar sig på magert bete, vilket många av dagens högavkastande produktions-
djur inte gör, är ett måste. Om fragmenteringen i landskapet minskar genom restaurering av 
naturbetesmarker finns det goda möjligheter för delar av floran och faunan att återhämta sig.  
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1. Inledning 

Sverige har en lång tradition av betesdrift och jordbruk. Innan industrialiseringen var stora 
delar av befolkningen bönder. Många av oss behöver inte gå långt tillbaka i släktleden för att 
hitta jordbrukare i familjen. Dessa våra förfäder skapade och förvaltade under generationer 
det vi idag skattar så högt - lövängar, öppna landskap och storslagen mångfald. Ett arv att vara 
stolt över - men också ett arv som förpliktigar. Hävdade, lågproducerande gräsmarker har inte 
längre en självklar plats i dagens mekaniserade jordbruk. Höga natur- och kulturvärden har av 
ekonomiska skäl länge dragit det kortaste strået, och det finns en mångfacetterad hotbild mot 
mångfaldsmarkerna. Den här litteraturstudien fokuserar på betesdjurens betydelse för mång-
falden i det svenska landskapet.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Naturbetesmarker, ängar och naturliga betesmarker  

I begreppet naturliga gräsmarker inkluderas naturbetesmarker såväl som mark som har 
hävdats genom slåtter (Henningsson, et al., 2008). Dessa marker har under historien fyllt 
funktionen som foderleverantör. I det industrialiserade jordbruket ligger deras värde främst i 
genereringen av ekosystemtjänster i form av exempelvis pollinering och kolinbindning (Tälle, 
et al., 2016).  
 
Naturbetesmarker kan definieras som öppna eller delvis beväxta gräsmarker som betas av 
tamdjur. Marken ska inte ha gödslats, besprutats med kemiska bekämpningsmedel eller varit 
plöjd i sen tid. Definitionen fångar marker som ofta har hög biologisk mångfald och lång 
kulturhistoria. Markerna är ofta näringsfattiga, torra till friska och har god ljusinstrålning. 
(Henningsson, et al., 2008). 
 
Naturbetesmarker finns världen över (Balázs, et al., 2016) men i Norden och Baltikum har 
den långvariga hävden skapat världens största artrikedom per kvadratmeter - över 40 kärl-
växtarter per kvadratmeter kan hittas i svenska, välskötta betesmarker (Henningsson, et al., 
2008). I Estland är arttätheten ännu högre - omkring 60 arter per kvadratmeter har noterats 
där. 
 
Äng, eller slåtteräng, är en gräsmark som har hävdats genom slåtter (Naturskyddsföreningen, 
2006). En traditionellt skött äng ska i likhet med naturbetesmarker inte gödslas, besprutas 
med bekämpningsmedel eller plöjas. Eftersom näring forslas bort med skörden varje år utan 
att näringsförlusten kompenseras har ängsmarkerna med tiden blivit näringsfattiga (Natur-
skyddsföreningen, 2006). Ängsmark som har hävdats kontinuerligt under lång tid har i likhet 
med naturbetesmarkerna mycket hög arttäthet och har stora kultur- och naturvärden. 
 
Naturbetesmarkerna har minskat i antal de senaste hundra åren. De har också genomgående 
minskat i storlek. Endast tio procent av de återstående betesmarkerna är lika stora som under 
1800-talets mitt, och 75 procent har minskat till en tiondel eller mindre av sin forna storlek. 
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Utvecklingen är densamma i hela Europa (Emmanuelsson & Dahlström, 2008). Fragment-
eringen är av fundamental betydelse, för de övergivna igenväxta markerna likväl för de som 
fortfarande hävdas. De återstående gräsmarkerna utgör ett av de sista habitaten för så kallade 

gräsmarksspecialister - arter som har 
specialiserat sig på näringsfattig 
gräsmark och som inte återfinns i 
andra habitat. J. Wissman, forskare 
på Centrum för biologisk mångfald 
(personlig kommunikation 12 maj 
2017) menar att dessa arter – till 
exempel ängsvädd (Succisa 
pratensis), vildlin (Linum 
catharticum) och fältgentiana 
(Gentianella campestris) – ofta är 
små och konkurrenssvaga och 
riskerar att slås ut om 
näringstillgången blir för god eller 
om gräsmarken invaderas av så 
kallade invasiva arter. Det omgivande 
landskapet är av central betydelse för 
många arters livsvillkor (Eriksson, et 
al., 2008). Framförallt insekter 
utnyttjar ofta två eller fler naturtyper, 
till exempel öppen gräsmark, 
kantzoner och skog, för olika 
ändamål. De lokala utdöendena ökar 
som en konsekvens av 
fragmenteringen, bland djur såväl 
som växter. Förlusterna kompenseras 
i lägre grad av nykolonialisering, 
eftersom spridningsförmågan 
begränsas av de tilltagande avstånden 
mellan gräsmarkerna (Eriksson, et al., 
2008). 

 

1.1.2 Betesdjurens betydelse  

Mångfalden i naturliga gräsmarker är beroende av kontinuerlig och långvarig störning genom 
hävd (Henningsson, et al., 2008). Om hävden upphör, växer marken nästan utan undantag 
igen. Balansen mellan det naturliga successionsförloppet - gradvis igenväxning - och den 
kontinuerliga störningen - hävden - är grundläggande i naturliga gräsmarkers ekologi 
(Henningsson, et al., 2008: Tälle, et al., 2016). 
 

Figur 1. Markanvändning under 200 år i Kallmyra 
(överst) och Ettersta (underst). Fragmentering kan 
se ut på olika sätt. Kallmyras lerjord omvandlades 
till åkermark redan för hundra år sedan. Idag är det 
ett öppet jordbrukslandskap. Ettersta representerar 
ett område där förändringen skedde senare, när 
betesmark övergavs och planterades igen med skog. 
Stapeldiagrammen visar förändringen i gräsmark 
(grön) och åkermark (gul) under de fyra perioderna. 
Linjen i stapeln längst till höger representerar 
andelen gammal gräsmark inom landskapet 
(Eriksson & Cousins, 2014).  
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Bete kan utgöra ett hot såväl som en tillgång för mångfalden. För hårt betestryck kan leda till 
jorderosion, med följden att gräsmarksspecialisterna försvinner och ersätts av störnings-
toleranta arter (Valkó, et al., 2016), såsom baldersbrå (Tripleurospermum perforatum) och 
gatkamomill (Matricaria suaveolens). Vid för lågt betestryck riskerar gräsmarksspecialisterna 
att slås ut av konkurrenskraftiga arter (Valkó, et al., 2016), såsom blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus), örnbräken (Pteridium aquilinum) och hundkäx (Anthriscus sylvestris). Invasion 
av dessa så kallade genereralister är en av de främsta anledningarna till artutdöende i 
gräsmarker världen över (Eriksson, et al., 2004).  
 
Lagom betestryck under lång tid ger förutsättningar för hög arttäthet (Lindborg, et al., 2008). 
Betet håller tillbaka skuggande växtlighet och ansamlingen av förna på marken. Det gynnar 
små arter som inte kan konkurrera om ljustillgången och vars frön saknar stora närings-
reserver, eftersom tunna eller inga förnalager ökar möjligheterna för de små fröna att gro 
(Lindborg, et al., 2008). När pollen och frön fastnar i betesdjurens päls underlättar djuren 
växternas spridning. Växtarterna har varierande förmåga att klamra sig fast i pälsen - 
humleblomster och småborre kan spridas nästan en kilometer med hjälp från nötkreatur 
(Kiviniemi & Eriksson, 1999). Frön kan spridas ännu längre med spillningen. Även 
klövtramp från djuren underlättar små konkurrenssvaga arters spridning genom blott-
läggandet av naken jord. Trampet kan också ha negativ påverkan genom att biologiskt 
värdefull växtlighet trampas ner (Naturskyddsföreningen, 2006). Lagom betestryck skapar 
mikrodynamik i marken i form av olika hårt betade ytor, klövtramp och spillning. Djuren 
betar inte i omedelbar anslutning till den egna spillningen, vilket ger växterna intill ökade 
möjligheter att investera i biomassa och sprida frön (J. Wissman, personlig kommunikation, 
12 maj 2017).  
 
Innan den första halvan av 1900-talet gick betesdjuren i skogen. Halvöppna, savannliknande 
områden har täckt stora delar av Europa och många arter är beroende av dessa halvöppna, 
betade skogar.  Betesskogarna har minskat mer än någon annan naturbetestyp de senaste 200 
åren. Sannolikt har flera miljoner hektar öppna skogsbeten vuxit igen i Europa. I Sverige finns 
rester av skogsbetet kvar främst på delar av Gotland (Emmanuelsson & Dahlström, 2008). 

 

1.1.3 Något om betesregimer  

Forskning (Wissman, 2006) tyder på att ett hårt och jämnt betestryck under hela betes-
säsongen inte är den bästa regimen för att gynna mångfalden. Sen betessläppning innebär att 
djuren får tillgång till marken i traditionell slåttertid, det vill säga först under andra halvan av 
juli. Syftet är att ge kärlväxterna ökade möjligheter till frösättning. I en undersökning från 
Mälardalen (Wissman, et al., 2008) producerade kärlväxterna i en mark med sen betes-
släppning fyra gånger mer frukt jämfört med kärlväxter i en mark som betades hela säsongen. 
Om det årliga, jämna betestrycket byts ut mot vartannatårsbete blir skillnaden ännu större - 
kärlväxter i marker som lämnas obetade vartannat år kan producera 7-14 gånger mer frukt 
jämfört med marker som betas varje år (Wissman, et al., 2008). 
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Sen betessläppning och vartannatårsbete gynnar inte bara en lång rad insekter och etablerade 
arters frösättning; det har också visat sig gynna nykolonialisering (Wissman, et al., 2008). I ett 
sexårsförsök med dessa betesregimer i Uppland och Södermanland på torra till friska väl-
skötta naturbetesmarker ökade arttätheten från 13-15 till omkring 20 arter per kvadratmeter. 
Många arter blev vanligare och inga arter gick tillbaka.  
 
Nötkreatur anses vara ett lämpligt djurslag för att beta artrika gräsmarker (Pykälä, 2000), 
eftersom de inte betar alltför nära marken och för att de betar lövuppslag. L. E. Andersson 
(personlig kommunikation, 11 maj 2017), som producerar naturbetesött, menar att nöt-
kreaturen gör ett så bra jobb på naturbetesmarkerna att de är svåra att ersätta med andra 
djurslag. J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 2017), menar emellertid att det finns 
exempel på gräsmarker som betas av hästar och som har högre arttäthet än gräsmarker som 
betas av nötkreatur. Hästar tenderar att beta gräs framför de biologiskt värdefulla örterna, som 
ges ökade möjligheter till spridning. Får och getter är inte lika gynnsamma djurslag på 
naturbetesmark – får tenderar att äta endast det godaste och lämna resten och getter föredrar 
sly. Mest gynnsamt är att hålla flera djurslag på samma mark, samtidigt eller under olika delar 
av säsongen (J. Wissman, personlig kommunikation, 12 maj 2017) eftersom olika djurslag 
nyttjar olika resurser.  

 

1.1.4 Igenväxning 

Betesmarker överges av olika skäl, men resultatet blir nästan alltid detsamma - det naturliga 
successionsförloppet får fritt spelrum och öppen gräsmark blir gradvis skog (Valkó, et al., 
2016). Igenväxning sker när marken inte längre hävdas eller när betestrycket är för lågt för att 
hålla tillbaka successionen (Henningsson, et al., 2008). De första åren av utebliven hävd kan 
artantalet öka. Den minskade störningen gör att växterna kan blomma och spridas i högre 
grad. Men efter något eller några år minskar artantalet, först långsamt och sedan allt snabbare 
eftersom igenväxning minskar växternas möjlighet till fröspridning (Naturskyddsföreningen, 
2006). Insekter som lever av djurspillningen får söka andra habitat. Konkurrensstarka, 
högväxta arter ges möjlighet att ta över. Små, konkurrenssvaga arter skuggas, trängs undan 
och riskerar att försvinna (Eriksson, et al., 2004). Om hävden upphör i öppen gräsmark 
omvandlas den sannolikt till ung skog under en tjugoårsperiod (Henningsson, et al., 2008). 
Under den tiden kan mer än hälften av gräsmarksarterna försvinna (Naturskyddsföreningen, 
2006).  

 

1.1.5 Hur många arter behöver vi? Om betydelsen av biologisk mångfald 

Jordbruksverket (2017) definierar biologisk mångfald som ”all variation mellan arter, inom 
arter och livsmiljöer som finns på jorden”. Alla arter har ett egenvärde, vilket innebär att de är 
värdefulla i sig själva och har rätt att finnas. Många arter har också ett instrumentellt värde – 
de underlättar och möjliggör människans liv på jorden genom exempelvis pollinering, 
nedbrytning och kolinbindning.  
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En forskargrupp på Stockholm Resilience Centre (Steffen et al., 2015) har kommit fram till att 
förlusten av biologisk mångfald är så stor att planetens system är instabila.  Man talar om 
förlust av biologisk mångfald och förlust av biologisk funktion, det vill säga att hela 
funktioner, exempelvis pollinering, hotas om tillräckligt många pollinerare försvinner. Enligt 
WWF:s Living Planet Report 2016 har 58 procent av världens populationer av ryggradsdjur 
försvunnit sedan 1970 (WWF, 2016:1). Massutrotning av arter har skett fem gånger tidigare 
under planetens historia, men det här är den första gången som utrotningen beror på en annan 
art – människan.  
 
Det kritiska läget har uppmärksammats av såväl beslutsfattare som allmänhet. Redan i början 
av 1990-talet drev Naturskyddsföreningen kampanjen ”Rädda våra ängar!” (Naturskydds-
föreningen, 2006) i syfte att bevara spillran av ängsmark som då återstod och vända 
utvecklingen. Under 00-talet gick kampanjen under parollen ”Bevara våra ängar – och skapa 
nya”. Föreningen bedrev ängsvård över hela landet och informerade allmänheten och 
lantbrukare om ängens betydelse och behov av fortsatt hävd. Riksdagens miljömål 
(Naturvårdsverket, u. å.) inkluderar bland annat ett rikt odlingslandskap, bara naturlig 
försurning och ett rikt växt- och djurliv. Målen är att den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena i jordbrukslandskapet ska bevaras och stärkas och att arternas livsmiljöer 
ska värnas. Nästan hälften av Sveriges växter, insekter och däggdjur, samtliga kräldjur och en 
fjärdedel av alla häckande fåglar är knutna till odlingslandskapet och gynnas av öppna 
landskap (Naturskyddsföreningen, 2013: 1). Som det arttätaste systemet i världen är natur-
betesmarkerna extra värdefulla. Arter som evolutionärt har anpassat sig till störning i form av 
bete riskerar att försvinna om deras habitat försvinner (Sjödin, 2007). 
 
Under klimatmötet i Rio de Janeiro antogs Agenda 2030, där ett av målen är att hejda 
förlusten av biologisk mångfald (FN, u. å.). Även EU strävar efter att värna mångfalden. Efter 
att gårdsstödet infördes i Sverige 2005 kan jordbrukare som hävdar gräsmarker enligt EU:s 
krav ansöka om ersättning (Naturvårdsverket, u. å.). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här litteraturstudien är att skapa förståelse för hur förändringar i djur-
hållningen och djurantalet främst med avseende på nötkreatur har påverkat det svenska 
odlingslandskapet och den biologiska mångfalden över tid, samt göra en prediktion om hur 
framtidens djurhållning och djurantal främst med avseende på nötkreatur kommer att påverka 
mångfalden baserat på trender, prognoser och intervjuer med sakkunniga.  
 
Hur har antalet nötkreatur och deras regionala fördelning och därmed landskapet förändrats 
under 1900-talet fram till idag? 

Hur har den biologiska mångfalden påverkats av förändringen i antalet nötkreatur och deras 
regionala fördelning? 

Hur kan trenderna komma att se ut med avseende på antalet nötkreatur, djurhållning och 
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regional fördelning av djuren under den närmsta framtiden och hur kommer det att påverka 
den biologiska mångfalden?  

Hur kan djurhållningen utformas för att bäst gynna den biologiska mångfalden? 

 

1.3 Litteratur 

Materialet har samlats in genom en semi-systematisk litteraturgenomgång. Traditionell 
systematisk litteraturgenomgång är en omfattande metod för att uppnå hög grad av 
replikerbarhet, vetenskaplighet och transparens genom uttömmande litteratursökning 
(Bryman, 2011). Tiden har varit otillräcklig för att ta del av all litteratur inom ämnet. 
 
För att hitta lämpliga artiklar användes databaserna Web of science och Primo, som är Örebro 
universitetsbiblioteks söktjänst. Inklusionskriterier användes för att få fram de mest relevanta 
sökresultaten. Artiklarna skulle finnas i fulltext, vara vetenskapligt granskade, vara engelsk-
språkiga och publicerade under 2000-talet. Sökorden ”semi-natural grasslands”, ”grassland 
plants”, ”grassland specialist”, ”ecology”, ”livestock”, ”animal keeping”, ”animal 
agriculture”, ”sweden”, ”scandinavian” ”biodiversity”, ”species richness”, ” invasive 
species”, ”grazing”, ”overgrazing”, ”afforestation” ”cap” och ”landscape” har använts i olika 
kombinationer. ”And” och ”or” har används för att öka sökresultatens relevans. Artiklarnas 
sammanfattningar lästes och de mest relevanta artiklarna valdes ut. En del av de använda 
artiklarna hittades bland andra artiklars referenser. Sökningar på författare med relevanta 
forskningsområden genomfördes också. Artiklar som svarar mot svenska alternativt 
skandinaviska förhållanden prioriterades framför artiklar som behandlar andra områden, och 
studier om växter, främst gräsmarksspecialister, prioriterades framför studier om djur.  
 
SLU-projektet Hagmarksmistra, som är finansierat genom statliga Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning och vars mål är att hitta lösningar för ängs- och betesmarker i syfte att 
bevara deras natur- och kulturvärden svarar mot den här studiens syfte och har använts som 
referens. 
 
Som komplement till litteraturen har en rad relevanta uppgifter hämtats från myndigheter – 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SCB och Skogsstyrelsen – och 
från intresseorganisationer – Naturskyddsföreningen och WWF. Intervjuer har genomförts 
med Jörgen Wissman, forskare vid Centrum för biologisk mångfald, och Lars Eric Andersson, 
producent av naturbeteskött och LRF-medlem. Intervjuerna har används som underlag för 
beskrivning av framtida trender och möjligheter. Författaren har haft mailkontakt med Maria 
Dirke, kött och lammansvarig på LRF, rörande besättningsstorlekar.  
 
Tematisk analys (Bryman, 2011) har använts för att tolka och sammanställa materialet till det 
som utgör den här litteraturstudien.  
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2. Historisk tillbakablick  

Under drygt tusen år (Dahlström & Svensson, 2008), innan gårdarna delades upp i laga skifte 
och kraven på ökad produktion i skogsmarkerna som kom under andra halvan av 1800-talet, 
gick betesdjuren lösa på den så kallade utmarken. Marken delades upp i inäga och utmark där 
inägan utgjordes av inhängande åkrar och ängar och utmarken av skogs- och betesmark 
(Riksantikvarieämbetet, 1996). Under den här perioden tillhörde uppemot 90 procent av 
befolkningen bondesamhället (Lagerqvist, 2012). 
 
Även om det förekom långa perioder av stagnation och tillbakagång under jordbrukets 
utveckling, framförallt under 1300-talet då digerdöden härjade, ökade antalet betesdjur under 
lång tid (Dahlström & Svensson, 2008). Under mitten av 1800-talet uppgick antalet nötkreatur 
till omkring två miljoner. Antalet får uppgick till drygt 1,6 miljoner, antalet hästar till drygt 
400 000 och antalet getter till drygt 130 000 (Jordbruksverket, u. å). Vinterfodret togs från 
ängen, som därmed styrde antalet djur som kunde hållas över vintern. Under sommarhalvåret 
påverkade djurantalet betestrycket på utmarken. Mängden gödsel var avgörande för hur 
mycket mark som kunde odlas. (Dahlström & Svensson, 2008). Betesdjuren var leverantörer 
av mjölk och kött, men också av gödsel. Uttrycket ”Äng är åkers moder” visar på tamdjurens 
betydelse för möjligheten till odling (Riksantikvariatet, 1996). 
 
Hur jordbrukslandskapet såg ut innan 1900-talets början går inte att fastställa i detalj 
(Dahlström & Svensson, 2008), men genom lantmäterihandlingar och kartor från 1600-talet 
och beräkningar med betesekvivalenter framträder en bild av ett varierat, småskaligt landskap. 
Kombinationen av ett stort antal småbrukare, bete under hela säsongen och små och många 
besättningar vars djurantal och djurslag varierade kraftigt från år till år skapade detta 
mångfacetterade landskap som i så hög grad gynnade mångfalden (Dahlström & Svensson, 
2008).  
 
Den springande punkten i jordbrukslandskapet fram till 1900-talet tycks vara makro- och 
mikrodynamiken i landskapet (Dahlström & Svensson, 2008). Små öar av våtmarker och 
åkrar omgavs av ett hav av betesmark. Antalet betesdjur varierade stort från år till år, inom 
samma år mellan byar, och mellan gårdar inom samma by, vilket gav ett betestryck som var 
ojämnt fördelat i tid och rum. Att antalet djur varierade så kraftigt från år till år tyder på att 
betesmarkerna sällan nyttjades maximalt (Dahlström & Svensson, 2008). En fjärdedel till en 
tredjedel av utmarken hävdades genom sen betessläppning eller slåtter. Även vartannatårsbete 
förekom säkerligen. I vissa delar, till exempel Västsverige, var betestrycket under 1800-talet 
så hårt att landskapet blev hedliknande. I andra delar av landet var stora delar av utmarken, 
uppåt 90 procent, skogbevuxet. Ökningen av antalet nötkreatur från omkring två miljoner 
under 1800-talets mitt till nästan tre miljoner under början av 1900-talet (Jordbruksverket, u. 
å.) betyder inte att betestrycket nödvändigtvis ökade där djurantalet ökade. Förmodligen 
röjdes istället mer och mer utmark i takt med att betesdjuren blev fler (Dahlström & 
Svensson, 2008).  
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Skiftesreformen under andra halvan 1800-talet, som innebar att jorden i byarna slogs ihop i 
större bitar i syfte att öka rationaliseringen, gjorde att allt mer land odlades upp (Riksantik-
variatet, 1996). Uppodlingen och rationaliseringen förändrade landskapet drastiskt. Av de 1,5 
miljoner hektar som beräknas ha odlats upp mellan 1850 och 1900 var större delen våtmarker 
som blivit brukbara genom omfattande utdikning (Riksantikvariatet, 1996). Myrväxter och 
fåglar missgynnades kraftigt på grund av utdikningen. 

 

3. Från 1900 till idag 

Under 1900-talet förändrades livsmedelsproduktionen i grunden. Industrialiseringen förde 
med sig förhöjd levnadsstandard och systemet med pigor och drängar var inte längre för-
svarbart (J. Wissman, personlig kommunikation, 12 maj 2017). Vallodlingen slog igenom och 
ängsmarkerna försvann nästan helt. Skiftesreformen och bidrag från staten för anläggning av 
kulturbeten ledde till att det tidigare så betydelsefulla skogsbetet upphörde nästan helt. 
Införandet av konstgödsel möjliggjorde den specialisering som präglar nutidens livsmedels-
produktion (Riksantikvariatet, 1996). 
 
Utvecklingen beträffande antalet nötdjur och betesdjurens regionala fördelning följer tre 
mönster: En successiv minskning, allt större koncentration av djur i södra Sverige och allt 
större och färre besättningsstorlekar. Antalet nötkreatur sjönk med nästan 1,5 miljon mellan 
slutet av 1930-talet och 2016. Minskningen skedde i hela landet och följer samma mönster i 
så gott som samtliga län (Jordbruksverket, u. å): Antalet nötkreatur ökade från mitten av 
1800-talet till 1937 och därefter vänder kurvorna neråt. De enda undantagen är Östergötland, 
Jönköping och Kalmar där antalet djur har ökat mellan 1986 och 2016, och Hallands län, där 
djurantalet var högre 1986 än 1956. Gemensamt för dessa län är att de ligger i södra Sverige, 
där minskningen av djurantalet har varit minst och där en allt större andel av djuren finns 
(Jordbruksverket, u. å). 
 
1916 fanns 16 procent av nötkreaturen i Norrland, 26 procent i Svealand och 58 procent i 
Götaland (Jordbruksverket, u. å). Det motsvarar 1,8, 8,3 och 17,3 nötkreatur per kvadrat-
kilometer i respektive landsdel. Hundra år senare fanns 10 procent av nötkreaturen i Norrland, 
16 procent i Svealand och 74 procent i Götaland (Jordbruksverket, u. å). Det motsvarar 0,6, 
2,5 och 11 nötkreatur per kvadratkilometer i respektive landsdel. Skillnaden i potentiellt 
betestryck är uppenbar.  
 
Parallellt med de minskande djurantalen och koncentrationen av djur i södra Sverige har 
nötkreatursbesättningarna under 1900-talet blivit större och färre (Jordbruksverket, 2010).  

 

3.1 1900-1950 

När industrialiseringen tog sin början i Sverige under 1800-talet hade den redan pågått under 
en tid i andra länder med mindre skog (Riksantikvariatet, 1996). Efterfrågan på virke som 
exportvara ökade. Kraven på ökad avkastning i skogsmarkerna gjorde att skogsbete inte 
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längre accepterades på samma sätt. När 1800-talet övergick i 1900-tal var omkring 20 
miljoner hektar av landet skogbeväxt mark (SCB, 1903). Omkring 60 procent av skogen fanns 
i norra Sverige. Det hade tidigare varit gammal, lågproducerande skog varav stora delar 
säkerligen hade betats. Kraven på ökad produktion i kombination med bristande förståelse för 
skogsmarkernas biologiska mångfald gjorde att framförallt norrländsk urskog exploaterades 
så hårt att världens första moderna skogslag antogs i Sverige 1903, i syfte att minska skadorna 
på skogen (Skogshistoriska Sällskapet, u.å.). De hundratals år gamla tallarna som var vanliga 
under den här tiden är idag en raritet. 
 
För att minska betesskadorna i skogen började tamdjuren successivt stängslas in. 1927 
infördes statliga bidrag för anläggning av så kallade kulturbeten (Skogsstyrelsen, 2005). 
Arbetet med att få bort djuren från skogen pågick under flera år. 1937 var stora delar av 
skogen i södra och mellersta Sverige obetad. 1940 vidtogs åtgärder för att helt få bort 
skogsbetet, som vid den tiden betraktades som ”förhatligt” av skogsägarna, även i norra 
Sverige och betet minskade även där. Övergången från en mer eller mindre öppen utmark till 
inhägnade fållor försämrade växtarternas möjlighet till spridning och nykolonialisering på 
grund av ökad fragmentering, som innebär att betesmarkerna blir allt mindre samtidigt som 
avstånden mellan dem ökar (Eriksson, et al., 2008).  

Minskat skogsbete och utebliven hävd av slåtterängar ökade beskogningen. Mellan 1900 och 
1950 ökade beskogningen med omkring 3 miljoner hektar. Parallellt med skogsökningen 
minskade ängen i omfattning. När foderväxter började odlas på åkermark minskade ängens 
betydelse. Betydelsen skulle komma att minska ytterligare när klöver och andra kvävefixerare 
infördes i vallen (Riksantikvariatet, 1996). År 1911 fanns 1,3 miljoner ängsmark i landet. I 
Norrbottens och Västerbottens län fanns överlägset mest ängsmark – 180 000 hektar i 
respektive län (Jordbruksverket, 2011:1). På 50-talet betraktades ängsmarken som så 
ointressant att den i statistiken slogs ihop med betesmarken. De naturliga gräsmarkerna 
utgjorde då drygt 700 000 hektar (Jordbruksverket, 2013). Kraven på minskat skogsbete 
samtidigt som produktionen av foderväxter flyttades från ängen till åkern är förklaringen till 
varför många av dagens kvarvarande naturbetesmarker är före detta ängsmark  
(Emmanuelsson & Dahlström, 2008). Betesdjurens förflyttning från utmarken och den 
minskade slåttern trängde tillbaka eller utrotade många av de gräsmarksspecialister som 
gynnades av betesregimerna under 1700- och det tidigare 1800-talet (Riksantikvariatet, 1996).  
 
Under första halvan av 1900-talet nådde uppodlingen och djurantalet sin kulmen. Antalet 
småbruk ökade med omkring 30 000, och ökningen skedde främst i norra Sverige (Riks-
antikvariatet, 1996). 1937 uppgick antalet nötkreatur till nästan tre miljoner, antalet får till 
drygt en miljon och antalet getter till knappt 130 000. Antalet hästar var strax under 700 000 
(Jordbruksverket, u.å.). Efter en långsam ökning under flera sekler vände utvecklingen mot 
tillbakagång. 1950 hade antalet nötkreatur minskat med 775 000, antalet får med mer än 1 100 
000 och antalet hästar på jordbruksföretag med mer än 550 000. Antalet getter minskade till 
knappt 4 000 – en minskning med 97 procent under en 40-årsperiod (Jordbruksverket, u.å.).  
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3.2 1950-1990 

Konstgödsel förekom i Sverige redan under mitten av 1800-talet, men det var först när oljan 
blev billig i mitten av 1900-talet som konstgödsel började användas storskaligt (Riksantik-
variatet, 1996). Användandet av konstgödsel, och i förlängningen av den billiga oljan, skulle 
komma att förändra livsmedelsproduktionen i grunden. Äng var inte längre åkers moder. Det 
blev möjligt att ha storskalig produktion av grödor utan djur – en förutsättning för den 
specialiserade livsmedelsproduktionen.  
 
I början av 1950-talet var knappt 870 000 personer sysselsatta inom jordbruket, vilket 
motsvarar 12-13 procent av befolkningen. Under årtiondena därefter sjönk sysselsättnings-
graden i uppseendeväckande takt, och 1990 hade siffran minskat till omkring 175 000, vilket 
motsvarar omkring 2 procent av befolkningen (Jordbruksverket, 2005). Även antalet jord-
bruksföretag med djur minskade avsevärt. Under början är 30-talet fanns nötkreatur vid 93 
procent av jordbruksföretagen, vilket motsvarar knappt 400 000 företag. 30 år senare, i början 
av 60-talet, hade antalet företag med nötkreatur mer än halverats (Jordbruksverket, 2005). 
Mellan 1951 och 1990 sjönk antalet nötkreatur med drygt 730 000 (Jordbruksverket, u.å.). 
Antalet får ökade från 208 000 till 406 000. Det saknas uppgifter om antalet getter och hästar 
på jordbruksföretag.  
 
Igenväxningen, de allt tätare skogarna, den minskade åkerarealen och allt fler djur på allt färre 
platser kom att prägla landskapet, som successivt blev mindre öppet och förmörkades 
(Naturvårdsverket, 2011). Växter, insekter, fåglar, kräldjur och däggdjur som under tusentals 
år anpassat sig till ett småskaligt, varierat och öppet landskap riskerade att bli av med sina 
habitat.  

 

3.3 1990-2016 

Utvecklingen mot ökad specialisering, tätare skogar, nedlagd åkermark och minskade 
djurantal fortsatte in på 1990-talet. Common Agricultural Policy (CAP) är EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik. CAP syftar bland annat till att effektivisera jordbruket och se till att 
konsumenterna får mat till rimliga priser. EU-stöden utgörs dels av gårdsstödet, som är ett 
stöd som är frikopplat från produktion och som syftar bland annat till att hålla landskapen 
öppna, och stöden inom landsbygdsprogrammet, som utgörs av bland annat investeringsstöd 
och ersättning för miljöinsatser, till exempel hävd av naturbetesmarker. Sedan inträdet i EU 
1995 deltar Sverige fullt ut i den gemensamma jordbrukspolitiken. (Jordbruksverket, 2017).  
 
Efter EU-inträdet blev jordbruksföretagen större och färre. Importen av nötkött och 
mejeriprodukter ökade, med följden att den inhemska produktionen minskade (Jordbruks-
verket, 2011: 2). När miljöersättning infördes 1996 för att bevara kulturmiljöer i odlingsland-
skapet ökade mängden betesmark under några år (Riksantikvarieämbetet, 2017). Trenden 
vände dock snart och i början av det nya millenniet minskade mängden betesmark igen (Jord-
bruksverket, 2011:2). Idag finns endast en tiondel av betesmarkerna som fanns för drygt 100 
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år sedan kvar (Lindborg et al., 2008). 
 
Forskning (Prager et al., 2014) visar att samarbete mellan lantbrukare i syfte att öka hetero-
geniteten i landskapet kan gynna den biologiska mångfalden. Utökat samarbete mellan lant-
brukare har rekommenderats för att uppnå EU:s mål om säkrad biologisk mångfald. CAP har 
dock fått kritik för att hindra och försvåra samarbete mellan lantbrukare, bland annat genom 
att fokusera på enskilda gårdar och aktörer snarare än gårdar inom en viss region. Det skapar 
och förstärker fragmenteringen som begränsar mångfalden (Leventon, et al., 2017).  
 
EU:s miljöstöd har drivit fram en likriktad, odynamisk betesregim där betestrycket är hårt och 
jämnt under hela säsongen. Gräsmarkerna ska vara ordentligt nedbetade vid betessäsongens 
slut för att uppfylla EU:s krav. Denna betesregim, som inte speglar betesregimerna under 17- 
och 1800-talet, utgör ett nytt hot mot mångfaldsmarkerna. Att många av de kvarvarande 
naturbetesmarkerna har varit ängsmark gör att mångfalden i dem gynnas av sen betes-
släppning och vartannatårsbete. Likriktningen försvårar tillvaron för arter som gynnas av ett 
dynamiskt, småskaligt och varierat landskap (Wissman, et al., 2008). Både J. Wissman 
(personlig kommunikation, 12 maj 2017) och L. E. Andersson (personlig kommunikation, 11 
maj 2017) uppger dock att EU-stöden gör skillnad – utan dem skulle mängden hävdad 
naturbetesmark minska ytterligare.  

Mellan 1990 och 2016 minskade nötkreaturen med 14 procent, vilket motsvarar knappt 230 
000 djur (Jordbruksverket, u.å.). Att djurantalet inte har sjunkit mer trots att jordbruks-
företagen under flera decennier har minskat med 20 procent eller mer beror på att besättnings-
storlekarna har ökat. Mellan 2000 och 2016 ökade snittbesättningen från 12 till 19 dikor, och 
från 34 till 85 mjölkkor, enlig Dirke (personlig kommunikation, 5 maj 2017). J. Wissman 
(personlig kommunikation, 12 maj, 2017) är bekymrad över de växande besättningarna. Han 
menar att de bidrar till naturbetesmarkernas fragmentering, eftersom allt fler djur hålls på allt 
färre platser. Betestrycket riskerar att bli för högt där många djur hålls och för lågt där få djur 
hålls. Att det främst är de medelstora gårdarna, med besättningar om 30 djur, som läggs ner är 
extra problematiskt eftersom det är de besättningarna som skulle kunna göra störst miljönytta 
på mångfaldsmarkerna (Jordbruksverket, 2002: J. Wissman, personlig kommunikation, 12 
maj, 2017). Mängden gödsel blir liksom betestrycket ojämnt fördelat. Behovet av konstgödsel 
ökar i regioner med få djur, samtidigt som tillgången till gödsel är god i regioner där djur-
antalet fortfarande är högt, med risk för kväve- och fosforläckage som följd.  

 

4. Hur ska det bli? Om framtidens hotbilder och möjligheter  

Ända in på 1900-talet utgjordes landskapet av stora, sammanhängande betesmarker med små 
öar av åkrar och våtmarker (Lindborg, et al., 2008). Hundra år senare gäller det omvända. 
Resterna av de kvarvarande naturbetesmarkerna är ojämnt fördelade i landet (Emmanuelsson 
& Dahlström, 2008). I vissa socknar finns omkring 15 procent kvar, i andra återstår nästan 
inget. 
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4.1 Framtida trender 

Även om det finns en utpräglad hotbild mot mångfaldsmarkerna i form av bland annat ökande 
fragmentering, utebliven hävd, invasiva arter, allt färre betesdjur och allt färre företag med 
betesdjur (Lindborg et al., 2008: Eriksson, et al., 2008: Jordbruksverket, u. å) finns det ljus-
glimtar. Under våren 2017 la regeringen fram en proposition (2016/17:104) som syftar till att 
öka den svenska livsmedelsprodukten och självförsörjningsgraden. L. E. Anderson, som 
producerar naturbeteskött, hoppas och tror att den nya strategin ska hjälpa livsmedels-
produktionen på rätt spår (personlig kommunikation, 11 maj 2017). Han ser en annan hotbild 
mot svenska öppna landskap – att allt fler betraktar nötkreatur som klimatbovar. Han menar 
att de ekonomiska hindren mot naturmarksbete kan övervinnas genom politik, men att den allt 
mer spridda uppfattningen om kött som en miljöbelastning är ett mer svåråtkomligt problem.  
 
Bristande efterfrågan på kött och mjölk är dock inte ett reellt problem i nuläget (Stenseke, et 
al., 2008). Konsumtionen av nötkött ökar, men det gör också det importerade köttet. Bristen 
på svenska betesdjur som klarar magert bete är det största hotet mot bevarandet av mångfalds-
markerna. De flesta prognoser om jordbrukets framtid tyder på att betesdjuren och antalet 
jordbruksföretag med djur kommer att fortsätta minska (Stenseke, et al., 2008). Om 
utvecklingen inte vänder kommer den största minskningen av antalet jordbruksföretag att vara 
gårdar med små till medelstora besättningar, med resultatet att den genomsnittliga 
besättningsstorleken kommer att fortsätta öka. De kvarvarande djuren kommer att 
koncentreras i södra Sverige, där tre fjärdedelar av nötkreaturen redan finns idag 
(Jordbruksverket, u.å.). I stora delar av norra och mellersta Sverige kommer vara utan 
nötkreatur. Fragmenteringen kommer att öka, och de kvarvarande gräsmarkerna riskerar att 
försvinna helt på sina håll (J. Wissman, personlig kommunikation, 12 maj 2017). 

 

4.2 Hur kan djurhållningen utformas för att bäst gynna den biologiska mångfalden? 

För att minska artutdöendet är det nödvändigt att fragmenteringen minskar. Med hur mycket 
är det ingen som vet, men det finns indikatorer på att artantalet är på tillbakagång när endast 
30 procent av de ursprungliga gräsmarkerna återstår (Lindborg, et al., 2008). Restaurering av 
övergivna naturbetesmarker är sannolikt den enda möjligheten att säkra gräsmarks-
specialisterna i bygder där fragmenteringen är långt framskriden (Lindborg & Eriksson, 
2004). Restaurering innebär att träd, buskar och sly röjs helt eller delvis och att betesdjur 
släpps på. Studier i Uppland, Södermanland och Östergötland visar att fler och fler arter kan 
komma tillbaka ju längre tid som har gått efter restaureringen (Cousins et al., 2008). Arttät-
heten i de restaurerade markerna, som hade varit övergivna i minst 50 år, kom dock inte i 
närheten av arttätheten i betesmarkerna som hävdats kontinuerligt under flera sekler – mellan 
15 och 20 arter återfanns i de restaurerade markerna, och närmare 30 i de kontinuerligt 
hävdade.  
 
Det är lätt att gå i fällan och tro att lösningen på problemet med den minskade mångfalden är 
att återgå till systemet som övergavs för hundra år sedan. Det är dock inte möjligt, bland annat 
för att nästan inget av landskapet vid förra sekelskiftet finns kvar (Eriksson et al., 2008). 
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Enligt J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 2017) har mängden betesmark 
stabiliserats de senare åren, men kvaliteten i dem är fortsatt hotad. Utvecklingen som vore 
mest gynnsam för mångfalden är fler och mindre företag med betesdjur som släpps på 
kontinuerligt hävdade och restaurerade naturbeten, jämnt spridda över landet. Med en sådan 
utveckling följer en rad synergieffekter: En lång rad hotade arter skulle få ökade möjligheter 
till fortlevnad. Pollinering, som är av central betydelse för livsmedelsproduktionen, skulle ha 
möjlighet att öka. Genom ett ökat djurantal skulle efterfrågan på kött och mjölk kunna 
tillfredsställas av den inhemska marknaden, och livsmedelsproduktionen skulle bli mindre 
sårbar. De öppna ljusa landskapen, som av många skattas som en av de vackraste naturtyperna 
(Lindborg et al., 2008), skulle på nytt breda ut sig, om än i begränsad skala. Dessutom skulle 
den så kallade utdöendeskulden i dagens naturbetesmarker (Eriksson et al., 2008), som utgör 
ett stort problem och som innebär att tiden är räknad för ett antal arter som fortfarande finns 
kvar, men som inte kommer kunna anpassa sig till det nya, förmörkade och fragmenterade 
landskapet, kunna stävjas. För att fler djur ska beta på naturbetesmarkerna krävs dock att 
djuren är anpassade till magert bete. Enligt J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 
2017) har de förädlade djuren som har avlats fram för hög avkastning svårare att klara sig på 
näringsfattigt bete än djuren som betade markerna för 100 år sedan.  
 
J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 2017) menar dock att läget är så pass allvarligt 
att det är otillräckligt med en långsam och oviss ökning av restaurerade naturbeten om 
Sveriges miljömål ska kunna uppnås. Krafttag behövs från politiskt håll för att hejda 
artutdöendet, men det saknas politisk vilja att fatta beslut för att värna mångfalden, eftersom 
dessa beslut tenderar att bli dyra och arbetskrävande. Det är inte unikt för Sverige – efter 
konventionen om biologisk mångfald i Mexiko 2016 konstaterade WWF (2016:2) att 90 
procent av världens länder har för lågt satta mål i förhållande till FN:s mål, och 95 procent gör 
för lite för att uppnå målen om biologisk mångfald. 
 
Enligt J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 2017) skulle mångfalden gynnas av en 
omfördelning av EU-stöden så att lantbrukare får ersättning för den miljövård de bedriver 
likväl som för sin produktion. Dagens system, där lantbrukare kompenseras ekonomiskt för 
lägre produktivitet om de håller djuren på naturbeten, skulle kunna ersättas med ett system där 
ersättning ges för lyckad naturvård. Ökad arttätheten i hävdade marker ska ge så mycket 
ersättning att naturvård blir attraktivt. Risken med ett sådant system är dock att lantbrukare 
lämnar mångfaldsmarkerna därhän på grund av risken för misslyckande, och att lantbrukare 
som satsar på mångfalden blir utan ersättning för att mångfalden inte ökar, trots arbetsinsats. 
Mångfald beror förutom på god hävd av en rad faktorer som är svåra att påverka, exempelvis 
fragmentering. Redan idag drar sig vissa lantbrukare för att söka ersättning som de har rätt till 
på grund av oro för att inte kunna leva upp till EU:s krav och därmed bli återbetalnings-
skyldiga (L. E. Andersson, personlig kommunikation, 11 maj 2017).  
 
L. E. Andersson (personlig kommunikation, 11 maj 2017) och J. Wissman (personlig 
kommunikation, 12 maj 2017) lyfter ekonomins betydelse för gräsmarkernas fortsätta hävd. 
För att stora företag ska kunna bedriva miljövård måste det vara ekonomiskt försvarbart. Små 
företag kan till viss del drivas ideellt av entusiaster, men det är sällan en långvarig lösning. 
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Enligt J. Wissman (personlig kommunikation, 12 maj 2017) är det de små, lågproduktiva, 
mest artrika markerna som riskerar att försvinna när småbruken läggs ner. 
 
Hoppfull är den attitydförändring som L. E. Andersson (personlig kommunikation, 11 maj 
2017) upplever hos allmänheten; att det finns ett ökat intresse för närproducerad mat och 
matens betydelse för det öppna landskapet. Det faktum att den sviktande mångfalden har 
uppmärksammats av EU och FN och intresseorgansisationer som WWF och Naturskydds-
föreningen antyder också att det finns ett intresse hos befolkningen för de här frågorna.  
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5. Slutsats 

Den här litteraturstudien redogör för betesdjurens betydelse för öppenheten i det svenska 
odlingslandskapet och för den biologiska mångfalden. Syftet med studien är att skapa 
förståelse för hur förändringar i djurhållningen och djurantalet främst med avseende på 
nötkreatur har påverkat det svenska odlingslandskapet och den biologiska mångfalden över 
tid. 
 
Studien visar att det finns en mångfacetterad hotbild mot mångfalden i svenska gräsmarker, 
främst för att markerna är för lågproduktiva för att platsa i det industrialiserade jordbruket och 
för att dagens högavkastande djur har svårt att klara sig på magra naturbeten. Idag återstår 
bara en tiondel av 1800-talets gräsmarker. En lång rad växter, insekter, kräldjur, häckande 
fåglar och däggdjur är beroende av öppna, småskaliga och varierade landskap. Många av 
dessa riskerar att slås ut när habitaten som de är anpassade till försvinner. Den globala 
förlusten av biologisk mångfald är redan så stor att de planetära tillstånden är instabila. 
 
För att hejda förlusten av biologisk mångfald i gräsmarkerna är det nödvändigt att vända 
utvecklingen med minskande djurantal och ökad fragmentering i landskapet. Alltför få 
lämpliga betesdjur är ett av de största hoten mot fortsatt hävd av de kvarvarande 
naturbetesmarkerna. Vidare forskning rekommenderas för att klargöra med hur mycket 
fragmenteringen måste minska för att arterna som är beroende av öppna gräsmarker ska 
säkras och hur mycket övergiven naturbetesmark som måste restaureras.  
 
Studien tyder på att flera åtgärder behövs för att gräsmarkernas mångfald ska säkras. Om 
regeringens nya livsmedelsstrategi ger bättre förutsättningar för lantbrukarna, så att 
minskningen av antalet betesdjur upphör, kan den vara ett steg i rätt riktning. Säkerligen 
behövs fler strategier för att göra svenska djurproducenter mer konkurrenskraftiga och för att 
hålla uppe antalet betesdjur. En alternativ utformning av EU-stöden, där producenten belönas 
för sina miljöinsatser likväl som för sina produkter i högre grad än idag, är ett exempel på ett 
sådant styrmedel. Ett sådant system skulle ta bort problemet med den hårda, likriktade och 
årliga betesregimen som är mindre gynnsam för artrikedomen än sen betessläppning och 
vartannatårsbete.  
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