
Naturbetesmarkernas värde för 

biologisk mångfald



Största delen av mångfalden i svenska landskap 

kommer från ängar och naturbetesmarker som 

brukats under lång tid



Artrikast i växt-världen på liten yta

Wilson et al. 2012

Lindborg & Ehrlen 2003



Skillnad på naturbetesmark och kultiverad 

betesmark

Naturbetesmark
• Ej konstgödslat

• Ej plöjt

• Ofta träd/buskar

Kultiverad betesmark fd åker
• Hög näringshalt

• Plöjt

• Trädlöst



Inägo-utmark-systemet

Ängsbruket
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Kultiverade betesmarker

Naturbetesmarker

Övergivna betesmarker

(Cousins 2006, Biol. Conserv.)



Antal växtarter i jordbrukslandskapet (arter/m2)

HagmarksMistra 2008



Flera olika organismgrupper är knutna 

till ängar och naturbetesmarker

Lindborg et al. 2008



• Kontinuerlig störning av bete, tramp eller slåtter

• Relativt näringsfattigt – aldrig konstgödslats, bortförsel av näring

Djuren behövs för att hålla dessa marker öppna!

Varför finns så många arter i ängar 

och naturbetesmarker?



Träd på betesmarker gynnar 

biologisk mångfald (?!)



Trädregeln

2008: CAP => 50 träd/ha 

2014: CAP => 100 träd/ha

2017: CAP inga restriktioner

Träd på betesmarker gynnar 

biologisk mångfald



Metod
65 hagar utmed en trädgradient



Biologisk mångfald
Gynnas av halvöppna beteslandskap

Jakobsson & Lindborg, 2017

Jakobsson, Wood, Lindborg 2020



Ängar och naturbetesmarker producerar viktiga 

ekosystemtjänster

Bengtsson….Lindborg et al. 2019





Ekosystemtjänster i

naturbetesmarker

Koppling till biologisk

mångfald

Vatten (kvalitet/kvantitet) L

Kolfastläggning L

Kollagring i jord H

Motverka erosion L

Foderproduktion M

Pollination H

Biologisk kontroll H

Rekreation M

Kulturarv H

Ekosystemtjänsters koppling till biologisk mångfald

Bengtsson…Lindborg et al. 2019



Naturbetesmarkerna är hotade



Minskning av ängar och naturbetesmarker

Naturbetesmark Bete på fd åkermark



Intensifiering

Vad har hänt med jordbruket?

Övergivande





Cousins et al. 2015
AMBIO

Gräsmarkers utbredning 1901 Gräsmarkers utbredning 2012



Cousins et al. 2015
AMBIO

Gräsmarkers utbredning 1901 Gräsmarkers utbredning 2012

Naturbetesmarker och ängar har:

• Minskat i yta

• Minskat i storlek

• Mer fragmenterade

• Mer isolerade



Matproduktion, klimat och biologisk mångfald 

– hur ska man tänka?



Utifrån klimatperspektiv bör vi minska 

vår köttkonsumtion



Är all kött-mjölkproduktion dålig för 

miljö och klimat?
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Är all kött-mjölkproduktion dålig för 

miljö och klimat?



Jordbruket står för 18% av växthusgasutsläppen globalt (FAO)

Idisslande djur släpper ut stora mängder 

växthusgaser (metan), men hela jordbrukssektorn 

släpper ut stora mängder växthusgaser



Jordbruket står för 18% av växthusgasutsläppen globalt (FAO)

Idisslande djur släpper ut stora mängder 

växthusgaser (metan), men hela jordbrukssektorn 

släpper ut stora mängder växthusgaser

• Jordbrukssystemet är viktigare för hållbar livsmedel-

produktion än valet mellan enskilda produkter

• Osäkra livscykelanalyser har haft väldigt stor vikt i

diskussionen om livsmedlens miljöpåverkan



Betande djur på våra naturbetesmarker

behövs för att:

• Bibehålla biologisk mångfald kopplad till betade öppna

landskap

• Bibehålla pollinatörerna i landskapet som kan pollinera

• Minska nyttjande av konstgödsel för våra grödor

• Säkra markkolet som finns i våra permanenta gräsmarker

• Utnyttja landskapen mer effektivt – betande djur äter växter

som vi inte kan äta och naturbetesmarker är ofta svåra att

nyttja för annan matproduktion



Hur ska vi få konsumenterna att äta mindre 

men bättre producerat kött och 

mjölkprodukter som gynnar mångfald och 

ekosystemtjänster?


