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Liten Stor 

Hög artrikedom i ängs- och hagmarker 

 Störning och näringsfattiga förhållanden ger artrika 

marker 

 

 Bara 7 % av Sveriges yta utgörs av odlingslandskapet 

med här finns:  - 48 % av våra vilda växter och däggdjur 

        - 100 % av våra grod- och kräldjur 

        - 25 % av våra häckande fåglar 

        - 50 % av våra insekter 

 

 Nästan hälften av Sveriges rödlistade arter är knutna 

till odlingslandskapet 

 

 Miljömål: - Ett rikt odlingslandskap 

   - Ett rikt växt och djurliv 



Areal ängs- och hagmark 

År 1850  

2 miljoner ha äng och 
hage 

2 milj ha utmarksbete 

 
År 2017 

440 000 ha hagmark 

9 000 hektar äng 



Kulturarv Bördig jordbruksmark 

Livsmiljö och       
biologisk mångfald 

Genetiska resurser 

Livsmedel och energi 

Pollinering 

Skadedjursbekämpning 

Rekreation och turism 

Vattenrening och 
naturlig vattenreglering 



Värdet av ekosystemtjänster 

Pollination ca 600 miljoner kr/år i Sverige 

Skadedjursskydd 800 miljarder kr/år globalt Jordförbättring 200 miljarder kr/år globalt 

European Academies´Science Advisory Couincil. April 2015 



Hoten mot biologisk mångfald 1. Förlust av livsmiljöer 

2. Överexploatering – jakt, fiske, skogsbruk 

3. Invasiva arter 

4. Kemikalier 

5. Klimatförändringar 

Populationer av vilda 
ryggradsdjur har i snitt minskat 
med 60% sedan 1970-talet. 

Trenden för biologisk mångfald globalt 



          Ekologiska:   Förutsättning för upprätthallande av ekologiska system  
          Materiella/ekonomiska:  Behov av produkter/läkemedel 
          Etiska:   Ansvar mot kommande generationer 
          Kulturella/sociala:  Ger kreativitet, upplevelser och inspiration, del av kulturarv  
          Hälsomotiv:   Vi mår bättre när vi kan vistas i natur 

Motiv för biologisk mångfald? 



Hävdgynnade arter 
….eller förlorarna när betet upphör 



 Betesdjur på Gräsö 

 131 hästar + oxar 

 552 kor 

 245 ungnöt 

 620 får och lamm 

 194 svin 

ANTAL DJUR PÅ GRÄSÖ FRAM TILL CA 1950-TALET 

 105 mjölkkor 

 142 ungnöt och kalvar 

 120 får 

ANTAL BETESDJUR 1995 

ANTAL BETESDJUR 2020 

 0 mjölkkor 

 80 nöt inkl. ungnöt 

 ? får 





























Mål 

• Öka arealen ängs- och hagmarker 

• Öka kvalitén på skötseln av ängs- 

och hagmarker 

• Stimulera till ekonomisk hållbar 

produktion i hagmarker 

• Öka kunskapen om natur- och 

kulturvärden  

• Öka tillgängligheten 

 
 

 

 Roslagshagar 

Syfte 

 Långsiktigt bevara och utveckla 

biologisk mångfald i 

kulturlandskapet 



 Projektområde 



Stängselersättning 

Restaureringar 

 Aktiviteter 

Rådgivning, kurser, studieresor 

Information och 

anordningar 

Inventeringar 
Bidrag till djurstallar Utrustning för 

utlåning 



NATURVÅRDSMÅL FÖR 

NATURBETESMARKER: 

Sköta alla marker med 

höga hävdberoende 

naturvärden 

  Åldersstruktur 

  Byggnader 

  Maskiner 

  Vinterfoder 

 
  Djurtillsyn, vatten 

  Kontakt djur-markägare 

  Stängsel 

  Tillgång till marker 

  Effektiv produktion 

  Rovdjur 

  Marknad, efterfrågan 

  Miljöersättningar 

  Restaureringsstöd 

  Effektiv naturvård 

 
  Bedömning av betesmarker 

  Restaurering hur? 

  Skötsel: hur hårt bete, när? 

  Kunskap om hotade arter 

  Inventering igenväxningsmarker 

  Betesdjur 

  Intresserade lantbrukare 

  Samverkan 

  Lönsamhet 

  Naturvårds kunskap 

Mål Förutsättningar Flaskhalsar 



Projekt Roslagshagar (KF Sthlm) 

• Projektperiod 2019-2021 

• Mål: restaurera 300 ha naturbetesmark 

• Naturbeteskött 

 

 
 

 



K0ntaktuppgifter 
 

Maria Hoflin 

E-post: maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se 

Tel: 070-4381847 

 



 

 

 

 

Naturbeteskött från skärgårdsö  

Med visionen att åter göra Gräsö till en plats där djur öppnar våra landskap och 

ger liv åt en av skärgårdens vackraste platser har vi startat Gräsö Kött AB utan 

vinstsyfte. 

FRAMTID 

• Följande åtgärder planeras under kommande år: 

•  Utökning av antalet betesdjur genom att bygga minst ett nytt djurstall. 

•  Arrendera och sköta vallar och betesmarker. 

•  Bevarande av landskapets gamla byggnader, trägärdesgårdar och hamlade träd. 

•  Samverkan kring maskiner, marker och betesdjur. 

•  Samordning kring t ex stängsling, slakt, betesdrift för bättre ekonomi. 

•  Försäljning och marknadsföring av naturbeteskött från Gräsö. 

Gräsö Kött AB 


