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Odlingslandskapets pärlor
Ängs- och betesmarker i Stockholms län

Kattfot. Foto: Hanna Williamsson

Ängen och naturbetes-
marken är Sveriges art- 

rikaste miljöer. De är dess- 
utom ett levande forn-

minne, med många spår 
av tidigare generationers 

arbete med jorden. För 
att kunna värna om dessa 
värdefulla marker gjordes 
en rikstäckande ängs- och 

betesmarksinventering 
mellan åren 2002 och 2004.  
I Stockholms län visade det 

sig att femton procent av 
de mest värdefulla betes-

markerna har försvunnit de 
senaste femton åren. 

Försvinnande rikedom

I ängen och betesmarken finns ett myller 
av gräs och blommor som är anpassade till 
just denna miljö. Den rika floran lockar 
också till sig många insekter och därmed 
också fåglar. Utan bete eller slåtter växer 
ängarna och betesmarkerna igen och 
många växt- och djurarter försvinner. 

Ängs- och betesmarker är också intres-
santa ur kulturhistorisk synvinkel. Spår 
av tidigare generationers arbete med 
jorden hittas ofta här, i form av till exem-
pel odlingsrösen, stenmurar och hus-
grunder. Även dessa kulturhistoriska 
lämningar är beroende av att markerna 
sköts på rätt sätt för att de inte ska döljas 
helt eller förstöras. 

Betesmarkerna och slåtterängarna i 
Sverige har minskat stadigt sedan sin 
största utbredning på 1800-talet. Idag finns 
endast 15–20 procent kvar av den betes-
marksareal som fanns omkring år 1850. 
Av slåtterängarna finns bara en promille 
kvar jämfört med i början av 1800-talet. 

En inventering i hela landet

För att se var alla de kvarvarande ängs- 
och betesmarkerna med höga natur- och 
kulturmiljövärden finns idag, genomför-
des Ängs- och betesmarksinventeringen 
mellan åren 2002 och 2004. Inventeringen 
gjordes över hela landet och utfördes av 
länsstyrelserna på uppdrag av Jordbruks-
verket. 



7 000 hektar inventerade i Stockholms län

I Stockholms län inventerades cirka 1 600 olika ängar och 
betesmarker. Den sammanlagda arealen var nära 7 000 
hektar. Eftersom det i länet finns betydligt fler betes-
marker än slåtterängar, var den största delen av arealen i 
inventeringen betesmarker. 

Resultatet av inventeringen blev att drygt 60 procent av 
de inventerade ängs- och betesmarkerna hade tillräckligt 
höga hävdgynnade natur- och kulturvärden för att klassas 
som värdefulla ängs- och betesmarksobjekt. 

Cirka 15 procent av markerna hade intressanta hävd-
gynnade natur- och kulturvärden, men var igenvuxna. De 
bedömdes dock kunna restaureras och klassades därför 
som restaurerbara ängs- och betesmarksobjekt. 

Drygt 20 procent av markerna antingen saknade hävd-
gynnade natur- och kulturvärden, eller bedömdes inte 
kunna restaureras inom rimlig tid. De är igenväxta eller 
förändrade på annat sätt och klassades därför inte som 
ängs- och betesmarksobjekt. 

Relativt välskötta marker

Läget ser relativt bra ut för de ängar och betesmarker 
som kunde klassas som värdefulla ängs- och betesmarks-
objekt. Ungefär två tredjedelar av dessa var välhävdade 
och endast några få objekt var helt ohävdade. Andelen 
svagt hävdade marker kan dessutom vara lite överskattad. 
Orsaken till detta är att somrarna under inventeringen var 
ganska regniga, vilket gjorde att betet växte bra.

Femton procent borta

Femton procent av länets mest värdefulla betesmarker har 
försvunnit sedan slutet av 1980-talet. Antalet slåtterängar 
har dock ökat från 6 stycken (18 hektar) till 43 stycken 
(47 hektar). Det visar en jämförelse mellan äng- och hag-
marksinventeringen som gjordes 1987–1992 och ängs- och 
betesmarksinventeringen 2002–2004. Det är dock osä-
kert om ökningen av slåtterängar beror på att antalet verk-
ligen ökat, eller om det beror på inventeringsmetodiken. 

Betesmarkerna som har försvunnit har oftast vuxit igen, 
men i vissa fall har de planterats igen eller exploaterats. 
Orsaken till detta kan vara den avreglering som lantbruket 
genomgick innan inträdet i EU, då lantbrukare uppmunt-
rades att lägga ner marker eller plantera skog. I och med 
EU-inträdet och de ekonomiska ersättningar för skötsel 
av ängs- och betesmarker som detta innebar, återupptogs 
skötseln på en del av markerna. I de områden av länet som 
har sämst förutsättningar för jordbruk, hade vissa lant-
bruk redan lagts ner och inga djur fanns kvar som kan 
beta markerna. 

Även idag finns många hot mot betesmarkerna. Lön-
samheten i jordbruket är generellt låg och medelåldern 
hos lantbrukarkåren är hög. Allt detta leder till att dessa 
värdefulla marker fortsätter att växa igen. 

Hur resultaten kan användas

Ängs- och betesmarksinventeringen är ett verktyg för att 
hitta och vårda våra värdefulla ängar och betesmarker 
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Miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap

Riksdagens miljömål Ett rikt odlingslandskap innebär 
att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljö värdena ska bevaras och stärkas. Tre av  de 
nationella delmålen berör: 

Bevarande av ängs- och betesmarker
Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker 
bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras 
värden. Arealen hävdad ängsmark ska även utökas. 

Bevarande av småbiotoper
Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska beva-
ras i minst dagens omfattning i hela landet. 

Vård av kulturbärande landskapselement
Mängden kulturbärande landskapselement som 
vårdas ska öka till år 2010 med cirka 70 procent.

Natura 2000

EU bygger upp ett nätverk av värdefulla naturområ-
den. Syftet är att värna om naturtyper och arter som 
EU-länderna kommit överens om är av gemensamt 
intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s 
art- och habitatdirektiv som också hänvisar till det äldre 
fågeldirektivet.

Miljö- och landsbygdsprogrammet

Miljö- och landsbygdsprogrammet omfattar ekonomiska 
ersättningar till lantbruket som ska bidra till en ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på den 
svenska landsbygden. Programmet reglerar hur samtliga 
ersättningar är utformade. Syftet är att EU:s med-
lemsländer ska ha en integrerad syn på landsbygdens 
utveckling och att ersättningarna ska samverka för att 
uppnå avsedd effekt.  Miljöersättningen ”Bevarande av 
betesmarker och slåtterängar” är ett av fl era ersättningar 
för miljövänligt jordbruk.

Välhävdade 
(>70% av ytan 

välhävdad)

Ohävdade 
(>70% av ytan 

ohävdad)

Svagt hävdade (<70% 
av ytan välhävdad)

Igenväxta ängs- och 
betesmarker

1 568 ha

Restaurerbara ängs- 
och betesmarker

1 003 ha

Värdefulla slåtterängar
47 ha

Värdefulla 
betesmarker

4 250 ha

Ej besökta objekt
5%

Igenväxta ängs- och 
betesmarker

14%

Restaurerbara ängs- 
och betesmarker

18%
Värdefulla ängs-  
och betesmarker

63%

Diagrammet visar 
arealen som inventerades 
i ängs- och betesmarks-
inventeringen 2002–2004 
(totalt cirka 7 000 hektar) 
uppdelat på de olika 
”klasser” som beskrivs i 
texten.

Diagrammet visar hävd-
statusen för de ängs- och 
betesmarker som klassas 
som värdefulla i ängs- 
och betesmarksinvente-
ringen 2002–2004.

Diagrammet visar hur 
ängs- och hagmarks-
objekten (1987–1992) 
klassades i ängs- och 
betesmarksinvente-
ringen (2002–2004).

Ängsklocka. Foto: Christina Fagergren

och därmed bidra till att miljömålet Ett rikt odlingsland-
skap uppnås. Länsstyrelsen har skickat ut information till 
markägare som har ängs- och betesmarksobjekt som kan 
restaureras. Efter en restaurering fi nns det möjlighet att 
söka miljöersättning för att marken betas eller slås och 
hålls öppen. 

Informationen i ängs- och betesmarksinventeringen 
kommer att bli ett viktigt underlag för bland annat:
• uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlings-

landskap.
• åtaganden vad gäller Natura 2000-nätverket utifrån 

EU:s art- och habitatdirektiv.
• uppföljning och utvärdering av Miljö- och landsbygds-

programmet, speciellt miljöersättningen för bevarandet 
av slåtter- och betesmarker.

• fysisk planering och ärendehantering.
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Mer information

Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Jordbruks-
verket (2005:1). Resultatet från inventeringen presenteras 
kortfattat i Jordbruksverkets rapport. 

För en fullständig beskrivning av inventeringsmetodiken 
hänvisas till Jordbruksverkets rapport ”Ängs- och 
betesmarksinventeringen – inventeringsmetod” 
(2005:2).

saldo 2005 – Uppföljning av miljömål i  
Stockholms län.

Ordförklaringar

Betesmark   
En gräsmark som betas. Naturbe-
tesmarken som avses i denna text 
har aldrig kultiverats (se ängen).

Hävd   
Marken slås (slåtter) eller betas.

Hävdgynnade arter   
De arter som gynnas av att marken 
slås (slåtter) eller betas.

Hamlade träd   
Traditionellt de träd från vilka man 
tog löv som vinterfoder till djuren. 
Idag hamlas även träd av natur-
vårdsskäl.

Restaurering   
Att återställa en igenvuxen äng 
eller betesmark genom att röja 
bort en stor del av träden och 

buskarna så att ljuset når ner till 
marken.

Fodermarker   
Marker från vilka djuren får foder; 
som till exempel ängar och betes-
marker.

Kulturbärande landskaps-
element   
Till exempel husgrunder och 
odlingsrösen som visar hur lant-
bruket bedrevs förr.

Äng   
En gräsmark som slagits årligen 
för att ge hö (slåttern) och därefter 
som regel betats. Ängen har inte  
kultiverats; det vill säga plöjts, 
gödslats eller såtts in med växter.

Resultatet av inventeringen finns i en databas. Under 
2006 kommer den att bli tillgänglig via internet. Är du 
redan nu nyfiken på om du har några inventerade marker 
på din gård eller om det finns objekt i ett visst område av 
intresse kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Så här gjorde vi

Alla ängs- och betesmarker som var med i inventeringen 
1987–1992 och/eller får den högre ekonomiska ersätt-
ningen för skötsel av ängs- och betesmarker i miljö- och 
landsbygdsprogrammet inventerades i fält. Vid besöket 
registrerades hur marken hävdats och i vilken omfattning, 
vissa hävdgynnade växter, förekomst av träd, vatten och 
tecken på historisk markanvändning, till exempel ängs-
lador och odlingsrösen.

När detta var registrerat, gjordes en bedömning om 
ängen eller betesmarken hade tillräckligt höga natur- och 
kulturmiljövärden (enligt listan nedan) för att få klassas 
som ängs- och betesmarksobjekt. Ett område bedöms som 
ängs- och betesmarksobjekt om det:
• är minst 0,1 hektar stor.
• har en tydligt hävdgynnad flora, till exempel kattfot 

och jungfrulin. Antingen ska halva arealen bestå av 
en hävdgynnad Natura 2000-naturtyp eller så ska de  
hävdgynnade växterna vara väl spridda. 

• har fler än enstaka träd i form av grova, hamlade eller 
med andra värden.

• har ett viktigt fågelområde med betade eller slagna 
stränder eller hyser andra djur som är beroende av häv-
dade marker.

• har många kulturhistoriska lämningar, till exempel 
odlingsrösen, husgrunder och hägnader över en domi-
nerande del av ytan.
De värdefulla ängs- och betesmarksobjekten är de 

objekt som fortfarande hävdas. De restaurerbara är igen-
växta och hävdas inte längre eller hävdas mycket dåligt, 
men bedöms kunna restaureras inom fem till sex år. De 
igenvuxna objekten har inte tillräckliga värden eller 
är för igenväxta och klassas därför inte som ängs- och 
betesmarksobjekt.

I inventeringen uppskattades också hur stor del av ytan 
som motsvarade någon av de hävdberoende naturtyper 
som definieras av Natura 2000. Sextiosju procent av den 
totala arealen motsvarade någon av dessa naturtyper. 
Resten var kultiverad fodermark (det vill säga mark som 
tidigare varit plöjd, gödslad eller insådd etc) eller annan 
naturtyp som ofta saknar hävdgynnad flora, men kan ha 
andra värden som kulturhistoriska lämningar eller små-
vatten. 

Adam & Eva. Foto: Göran Andersson


