
GRÖN
INFRASTRUKTUR

i blomrika gräsmarker

– så kan du bidra



Grön infrastruktur i odlingslandskapet

För att djur och växter ska kunna leva kvar i framtiden behöver det finnas 
nätverk av natur. Dessa kallas grön infrastruktur. 

Ett gott tillstånd i naturen med hållbara och art-
rika ekosystem är en förutsättning för vårt sam-
hälles långsiktiga överlevnad, eftersom naturen 
levererar så viktiga tjänster. Dessa kallas ekosys-
temtjänster och bidrar till människans välfärd och 
livskvalitet. Från gräsmarkerna får vi bland annat 
stöd till produktion av livsmedel, rening och regle-
ring av vatten, pollinering som ger frukter och bär, 
skadedjursbekämpning, rekreation och frilufts-
liv, samt bevarande av kulturarvet. I odlingsland-
skapet behöver biologiskt rika gräsmarker bilda 
ett sammankopplat nätverk för att ekosystemet 
långsiktigt ska fungera. Människans brukande av 
naturen är nödvändigt och kan bidra till biologisk 
mångfald, men kan också leda till det omvända. 
Hur gräsmarkerna har brukats över tid i odlings-
landskapet är ett bra exempel på att människans 
brukande kan leda till både positiva och negativa 
effekter för växt- och djurarter.

I de regionala handlingsplanerna för grön 
infrastruktur som Länsstyrelserna tar fram finns 
information om var det finns värdefulla marker. 
Syftet är att tydliggöra naturens behov, så att de 
som arbetar eller lever i landskapet kan göra val 
som gynnar arter och naturtyper. Syftet med denna 
broschyr är att ge kunskap om vad gräsmarkerna 
ger oss samt tips till dig som aktör i landskapet 
om hur du kan bidra.
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Var finns de öppna gräsmarkerna?

Av Sveriges landyta består odlingslandskapet av omkring 6 % åker 
och enbart 1 % ängs- och betesmarker. Den sammanlagda ytan 
naturlig, ogödslad gräsmark är för liten för att mångfalden av väx-
ter och djur ska kunna finnas kvar i odlingslandskapet. På den 
svenska rödlistan för hotade arter anges att omkring hälften av alla 
hotade arter finns i odlingslandskapet, och merparten av dessa åter-
finns i naturliga ängs- och betesmarker.

För att mångfalden av växt- och djurarter ska finnas kvar behö-
ver ängsliknande marker med tillräckligt god kvalitet finnas på till-
räckligt stor yta och tillräckligt nära varandra i landskapet. Sådana 
landskapsavsnitt kallas värdetrakter.

Länsstyrelserna har analyserat var värdetrakter ännu finns kvar. 
Det visar sig att värdetrakter med biologiskt rika gräsmarksmiljöer 
är koncentrerade till några få begränsade områden i södra tredje-
delen av Sverige. För att säkerställa biologiskt rik odlingsmark över 
hela landet krävs därför att andra öppna marker kan bidra.

Utöver odlingslandskapets gräsmarker utgörs omkring 7 % av 
landytan i Sverige av andra öppna gräsmarker. Genom att beskriva 
var i landskapet dessa ligger koncentrerade kan samhället på ett 
effektivare sätt arbeta för att stärka mångfalden i odlingslandskapet 
där det gör mest nytta. Samtidigt blir det tydligt att alla som äger 
mark, eller på annat sätt verkar i landskapet, kan göra en insats.

Ängs- och betesmark

Ängs- och betesmarkAndra öppna marker

Skog och 
andra naturtyper
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Det historiska landskapets mångfald

I flera tusen år har människan brukat gräsmarker i odlingslandskapet. Ängs- och betes-
marker var nödvändiga för produktionen av kött, mjölk och gödsel. Några av de metoder 
som användes var småskaligt åkerbruk, slåtter, fagning (räfsning), vårbränning, utmarks-
bete och svedjebruk. Kött- och mjölkdjur föddes upp på naturbetesmarker och i den 
öppna skogsmarken. Eftersom tillgången på foder till betesdjuren över vintern var avgö-
rande för om de skulle överleva gjordes stora insatser för att producera, transportera och 
lagra hö från ängarna.

Resultatet av brukandet var magra gräsmarker med hög mångfald av blommande 
örter, gräs, och pollinerande insekter såsom fjärilar, blomflugor och bin. Andra insek-
ter levde på de solbelysta träden eller på betesdjurens spillning. Det historiska landskapet 
var småskaligt och varierat eftersom de brukade markerna var små, åkrar och ängar var 
avgränsade med småmiljöer såsom brukningsvägar, stenmurar, småvatten, buskrader, gräs-
remsor och gärdsgårdar.
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Omvandlingen till dagens brukande

Rationaliseringar inom jordbruket på 1900-talet gjorde traditionella metoder att bruka 
jorden mindre effektiva. Tillgången till handelsgödsel möjliggjorde direkt näringstillförsel 
till odlingsmarken jämfört med gödsel från betesdjuren. Ängar omvandlades till åkrar som 
brukades med maskiner. Skogsbetet upphörde och skogsmarken samt en stor del av natur-
betesmarkerna övergick i brukad skog. Betesdjuren flyttades i stor omfattning till åker-
mark. Små åkerlappar slogs ihop till stora sammanhängande åkrar. 

Sedan år 1850 har cirka 96 % av arealen traditionellt brukad och därmed biologiskt 
rik ängsmark försvunnit. Samtidigt har en utglesning av dessa artrika gräsmarker skett. 
Många av gräsmarksarterna kan därför inte längre sprida sig till andra gräsmarker i land-
skapet. De traditionella hötransporterna och djurförflyttningarna som tidigare hjälpte till 
med växters spridning har också upphört. Den viktiga pollineringen minskar eftersom pol-
linerande insekter inte längre kan hitta tillräckligt med boplatser eller mat i de isolerade 
miljöerna.
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Kunskap är en grund för att 
förbättra arters livsmiljöer

För att bevara odlingslandskapets arter och de ekosystemtjänster som de bidrar med behö-
ver alla som brukar eller på något sätt använder gräsmarker i landskapet göra en insats, 
var och en utifrån sina möjligheter. Samhället behöver stödet från landskapets aktörer för 
att lyckas, inte minst genom den lokala kunskapen om markerna och förslag på lämpliga 
metoder.

Till stöd och hjälp finns regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, där Sveri-
ges länsstyrelser har kartlagt hur landskapet ser ut och var det finns förutsättningar för att 
bevara biologiskt värdefulla gräsmarker.

En god tumregel för att lyckas är att börja med att utveckla, stärka eller återskapa 
ekologiska strukturer och processer som finns kvar i landskapet. Exempel på sådana ser 
du i figuren nedan. 

Tillsammans med mål för 
insatser i landskapet genom 
strukturer från traditionell 
skötsel.
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Öppna gräsmarker i 
landskapet – vilka är de?

Utöver de traditionellt brukade ängs- och betesmarkerna finns gräsmarker och arter som 
är beroende av gräsmarksskötsel i hela landskapet: vid vägkanter, kraftledningsgator, kyr-
kogårdar, golfbanor, flygfält, skidpister, militära övningsområden, grustäkter, övergiven 
gräsmark, strandbrinkar, parker och trädgårdar, i öppen skog och invid skogsbryn.

Genom att att beskriva var dessa marker finns och hur gräsmarkernas nätverk ser ut 
så ger de regionala handlingsplaner för grön infrastruktur stöd vid planering och priori-
tering av åtgärder och aktiviteter i många olika sammanhang. Informationen kan använ-
das för att bland annat jord- och skogsbrukare, trafikplanerare och bostadsbyggare ska 
kunna prioritera insatser som långsiktigt gynnar gräsmarkernas växt- och djurarter. Hand-
lingsplanerna innehåller även information som kan vara av intresse för trädgårdsägare och 
andra enskilda som vill bidra till ett artrikt landskap.
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Ett livskraftigt jordbruk

Hållbart brukande av naturliga ängs- och betesmarker är en förutsättning för att nå miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Eftersom kontinuiteten av skötsel i dessa marker 
är obruten är förutsättningarna goda för att arter och naturmiljöer finns kvar. I odlings-
landskapet är det särskilt viktigt att insatser bygger på kunskap om det historiska landska-
pet och ekosystemens beroende av traditionell skötsel. Den kunskapen kan användas för 
att lyfta fram historiskt präglade kulturmiljöer i landskapet, eller efterlikna traditionella 
metoder.

För detta behövs möjligheter för hållbara lantbruksföretag av olika storlek och med 
olika naturbetingade förutsättningar. Det behövs också goda förutsättningar att bo och 
verka på landsbygden. Jordbruksverket ansvarar för lantbrukets miljöersättningar och det 
regelverk som lantbrukare har att förhålla sig till i ansökningar. Mycket information går 
att hämta på Jordbruksverkets hemsida. Länsstyrelserna ger råd och följer upp att reglerna 
efterlevs.
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Gynna gräsmarkerna så här!

KANTZONER VID VÄGAR, VATTEN, ÅKRAR OCH KRAFTLEDNINGAR

Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar, vilka utgör 1,3 % av landets samman-
lagda landareal. Några andra som verkar för mångfalden i landskapets öppna marker är 
olika elnätsbolag, förvaltare av flygplatser, golfbaneförvaltare, försvarsmakten, skogs-
ägare, Svenska kyrkan och kommuner som planerar och förvaltar tätorters grönstruktur. 
De flesta av dessa aktörer beställer insatser från lokala entreprenörer. Det är viktigt att alla 
som ingår i arbetskedjan är överens om syftet med naturhänsyn och naturvårdsinsatser i 
öppna marker. 

Några tips:

• Gör marken magrare genom att kontinuerligt samla upp den avslagna vegetationen 
eller genom traditionell hävd

• Blottlägg kontinuerligt sandig mark för sandkrävande arter 

• Håll efter igenväxningsvegetation kontinuerligt men spara bär- och blombärande träd 
och buskar som ger skydd och struktur

• Bekämpa främmande arter som sprider sig snabbt, så kallade invasiva arter – t.ex. lupin

• Se till att alla som deltar i arbetet förstår och är överens  
om syfte och mål med åtgärderna.
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KULTURPRÄGLADE SKOGAR

Åtgärder i skog är viktiga för mångfalden i landskapet generellt. Skogssektorns målbilds-
arbete är ett gott exempel som leder till bredare samsyn och dialog om metoder mellan 
olika aktörer för att nå de gemensamma målen. För att stärka utbytet av ekologiska pro-
cesser mellan skog och odlingslandskap är det även inom skogsbruket värdefullt att efter-
likna de öppnare skogar som traditionellt skogsbruk gav. Det vill säga bättre stöd åt polli-
nering och andra ekosystemtjänster i odlingslandskapet. Åtgärder som främjar detta är:

• Sätt mål för att skapa öppnare skogar med mer blåbär och lingon, både för friluftsliv, 
rekreation och biologisk mångfald.

• Ta hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket.

• Stärk hänsynen för att bevara redan halvöppna övergångsmiljöer såsom bryn eller kant-
zoner vid våtmarker eller vattendrag. 

• Fortsätt att använda skog för skogsbete och fäboddrift.

DEN PRIVATA TRÄDGÅRDEN

Även du som har en egen trädgård kan göra en insats för mångfalden av växter och djur 
i landskapets öppna marker. I trädgården kan markens naturliga jordförbättrare, ska-
dedjursbekämpare och pollinerare gynnas genom olika insatser.

Insatser i trädgården Syfte

Anlägg och underhåll småvatten Viktiga för vissa pollinerande blomflugor

Kratta gärna mossa, men lämna löv Mossan är dominant och kväver blomväxter

Anlägg och underhåll en kompost Det hjälper naturliga jordförbättrare

Gödsla inte gräsmattan Det ändrar markens kemi och jordmån så att 
markorganismer försvinner och blomväxter dör

Låt delar av gräsmattan blomma som äng För traditionella växter och deras insekter

Odla utan insektsbekämpningsmedel Nyttoinsekter riskerar att bli förgiftade om 
bekämpningsmedel används

Anlägg rabatter med fleråriga växter och 
kryddland

Blommorna hjälper vilda pollinatörer

Plantera blom- och fruktbärande träd och buskar Många blommor samtidigt är en resurs för många 
pollinerare

Tillåt gamla träd och döda grenar att finnas kvar Där lever skalbaggar och vilda pollinerare

Anlägg ett bi- eller stekelhotell, eller sandiga 
bibäddar

Dessa skapade holkar hjälper pollinerare i 
landskapet
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PLANERING AV GRÖNSTRUKTUR I TÄTORT

Det är viktigt att traditionella gräsmarker och pollinering lyfts som ett värde vid prövning 
och fysisk planering. Här behöver handlingsplanernas regionala värdetrakter preciseras 
i kommunala planer. Många kommuner tar fram grönstrukturplaner, där öppna marker 
bör ha en given plats. En god hjälp vid framtagandet av sådana planer är Boverkets metod 
för att inkludera ekosystemtjänster vid planering av den byggda miljön. För att utveckla 
stadsgrönska och ekosystemtjänster kan kommuner ansöka om särskilda medel. Kommu-
ner kan även söka medel från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). I tätorter behöver 
insatser för gräsmarksarter ofta kompletteras med information till allmänheten för förstå-
else för denna satsning.

I andra fall handlar det om att undvika att påverka viktiga landskapssamband. Här 
har prövnings- och tillsynsmyndigheter en viktig roll. 
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Naturvårdsverkets webb: www.naturvardsverket.se/ 
gron-infrastruktur

Arbetet med denna broschyr har genomförts i sam  - 
arbete med gruppen ”Infrastrukturens gräsmarker”  
där representanter för Trafikverket, Jordbruksverket, 
 Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall, Ellevio, 
Swedavia Airports, Svenska golfförbundet, STERF, 
 Centrum för biologisk mångfald och ArtDatabanken 
ingår.

Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se

Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se

Boverket: www.boverket.se

Metod för att inkludera ekosystemtjänster i kommunal 
planering: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
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