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11. Småskalig livsmedelsproduktion som ett 
instrument för att främja naturvården i 

odlingslandskapet 

Per Wramner & Odd Nygård 
 

Det är väl känt att modernt jordbruk ger upphov till ett ensartat, utarmat 
odlingslandskap och en rad andra negativa miljökonsekvenser. Allvarligast är 
minskad biologisk mångfald,1 som denna uppsats fokuserar på, tillsammans med 
vatten- och luftföroreningar, giftspridning och förlust av kulturvärden. Generellt 
gäller att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet hänger nära samman 
med markanvändning och intensitetsgrad i jordbruket. Ökad intensitet betyder i 
allmänhet minskad biologisk mångfald. Det gäller såväl för den vilda mång-
falden som för mångfalden hos husdjur och grödor (Ihse, 1995; Cousins et al., 
2002; Wramner, 2003, s. 38-39; Sveriges lantbruksuniversitet, 2009, s. 179-183; 
Haines-Young, 2009; Wramner och Nygård, 2010, s. 135-149; Antonsson, 2011; 
Emanuelsson, 2011 a).  

Det äldre odlingslandskapet med sin småskalighet, variation och rika 
biologiska mångfald – inte minst i naturliga betes- och ängsmarker – represen-
terar däremot stora värden för naturvården. Det gäller naturens egenvärde 
(kulturellt-vetenskaplig naturvård), dess värde för människan som en plats att 
vistas på och att njuta av (social naturvård och landskapsvård) liksom de övriga 
ekosystemtjänster den producerar. Därtill kommer att detta landskap represen-
terar stora kulturhistoriska värden genom att bära vittnesmål om äldre bruk-
ningsformer. Därför är det en viktig uppgift för dagens natur- och kulturvård att 
slå vakt om återstående rester av – och i viss utsträckning återskapa – äldre 
tiders odlingslandskap (Wramner, 2003, s. 38-39; Wramner och Nygård, 2010, s. 
135-149; Cousins, 2011; Emanuelsson 2011 a). 

I det äldre odlingslandskapet ingick en betydande mångfald av lokala husdjur 
och grödor – agrodiversitet – som i dag till stor del har försvunnit. Detta är en 

                                   
1 FN:s konvention om biologisk mångfald definierar begreppet som ”variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; 
detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” (Utrikesdepartementet, 
1993). 
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följd av samma processer som omdanat det äldre odlingslandskapet.  Exempelvis 
dog ölandskon och skogssvinen ut i början av 1900-talet och gotlandskon på 1920-
talet. Andra lantraser, till exempel fjällkon, förändrades och utarmades genetiskt 
genom avel och uppblandning med andra raser. När det gäller växter har exempel-
vis ett flertal lokala havresorter försvunnit helt och gotlandskorn har knappast 
odlats sedan 1920-talet (Hallander, 1989; Emanuelsson, 2009; Leino, 2011). 

Återstående rester av äldre husdjursraser (lantraser) och växtsorter (lant-
sorter) representerar stora värden från skilda bevarandesynpunkter. De utgör 
t.ex. levande historiska minnesmärken och erbjuder värdefullt material för fram-
tida husdjursavel och växtförädling. Lantraser och lantsorter karakteriseras ofta 
av tålighet samt god anpassning och prägling till den lokala miljön. För betesdjur 
gäller också god förmåga att utnyttja naturbeten. Samtidigt måste framhållas att 
lantraser och lantsorter i allmänhet ger en lägre avkastning. Emellertid kan många 
gånger det som förloras i kvantitet helt eller delvis kompenseras av bättre 
kvalitativa egenskaper, t.ex. bättre ystningsegenskaper hos mjölken eller högre halt 
av proteiner och vitaminer i spannmålen. Dessa egenskaper gör lantraser och 
lantsorter särskilt intressanta för småskalig livsmedelsproduktion som eftersträvar 
en koppling mellan produktegenskaper och produktionsplats (Hallander, 1989; 
Jordbruksverket, 1998; Wramner, 2003, s. 95-99).  

Rena natur- och kulturvårdsåtgärder är inte tillräckliga för att slå vakt om 
biologisk mångfald och övriga miljövärden i dagens jordbrukslandskap i den 
omfattning som anges i det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. (Jordbruksverket, 2009) Den pågående utarmningen av den 
biologiska mångfalden i det moderna jordbrukslandskapet är främst en följd av 
förändringar på landskapsnivå. Det gäller framför allt den ökade intensiteten 
och storskaligheten i jordbruket. Det moderna odlingslandskapet präglas av en 
uttalad likformighet med dominans av sammanhängande åkrar. Det bästa sättet 
att öka och bevara den biologiska mångfalden är därför att ändra jordbrukets 
inriktning så att miljöhänsynen förstärks och större utrymme ges åt nischpro-
duktion som karakteriseras av lägre intensitet (bl.a. mindre kemikalieanvänd-
ning), småskalighet och variation, där inte minst hävd av naturbetesmarker 
spelar en viktig roll (Bignal och McCracken, 1996).  

Sådana mer generella frågor ligger dock till stor del utanför ramen för denna 
studie. Dess syfte är i stället att diskutera och försöka besvara frågan om – och i 
tillämpliga fall hur – småskalig livsmedelsproduktion kan främja naturvårdens 
intressen i jordbrukslandskapet. Det gäller dels vad sådan livsmedelsproduktion 
kan innebära i sig, dvs. oberoende av andra insatser, dels vad den kan innebära 
för att förstärka de positiva effekterna av andra naturvårdsinsatser, i första hand 
miljöersättning inom ramen för EU:s Landsbygdsprogram. Det gäller i praktiken 
främst de natur- och kulturvärden som är knutna till återstående rester av äldre 
brukningsformer, främst bete på naturbetesmarker, och den biologiska mångfald 
de representerar. Sådana brukningsformer förekommer främst i vissa skogs- och 
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mellanbygder, där jordbruket fortfarande i någon mån karakteriseras av små-
skalighet och hävd av naturbetesmarker. Vidare gäller det bevarandet av lant-
raser och lantsorter (Wramner, 2003, s. 95-99; Wramner och Nygård, 2010, s. 
135-149; Cousins, 2011).  

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet utgår ersättning till ägare av djur som 
tillhör äldre lantraser. Detsamma gäller för ersättning till odling av äldre växt-
sorter. Här kan också ingå stöd för att bevara hotad ogräsflora, som är knuten till 
sådana sorter, exempelvis genom s.k. allmogeåkrar (Emanuelsson, 2011 b). 

Frågan om – och i så fall hur – småskalig livsmedelsproduktion kan främja 
naturvårdens intressen i jordbrukslandskapet har hittills inte varit föremål för 
några ingående vetenskapliga studier i Sverige. Denna genomgång är den första 
mer samlade av sitt slag och har uttalad pilotkaraktär. Det vetenskapliga intresset 
i Sverige har i stället fokuserats på allmänna frågor om jordbrukets naturvårds-
konsekvenser (se föregående sida) eller på allmänna konsekvenser av olika 
skötselstrategier som ekologisk produktion. Även om sådan produktion på flera 
sätt har naturvårdsfördelar jämfört med konventionell produktion (Drake och 
Björklund, 2001; Wramner, 2003, s. 105-117; Belfrage et al., 2005) har den min-
dre betydelse för de naturvårdskonsekvenser som behandlas här. De kan, med 
andra ord, uppstå vid såväl ekologisk som konventionell produktion.   
    Analysen bygger i första hand på data från tidigare studier av författarna 
(Wramner, 2003; Wramner och Nygård, 2010; Nygård och Wramner, 2012 a 
och b; Wramner och Nygård, 2012), tillgänglig litteratur – bl.a. slututvärde-
ringen av Miljö- och landsbygdsprogrammet (Sveriges lantbruksuniversitet, 
2009), en översikt av de areella näringarnas geografi och historia (Antonsson 
och Jansson, 2011) och ett band av Sveriges nationalatlas om jordbruk och 
skogsbruk i Sverige sedan år 1900 (Jansson, 2011) – samt författarnas pågående 
fältstudier av odlingslandskap och småskalig livsmedelsproduktion i Västergöt-
land och på Gotland. De pågående studierna behandlar främst sambanden 
mellan produktionsplats och egenskaper hos småskaligt producerade livsmedel.    

Det svenska landskapets historiska utveckling 
Det svenska landskapet, som vi känner det i dag, är resultatet av naturliga 
processer och mänsklig påverkan. Landformer, jordarter etc. är produkter av 
berggrundens beskaffenhet, den senaste istiden och de processer som pågått 
sedan dess. Mark, vatten och klimat styr vegetationen och därmed djurlivet 
(Nordiska Ministerrådet, 2003, s. 10-19).  

Till detta kommer som en avgörande faktor människans påverkan av 
landskapet. Den började tidigt, främst genom det jordbruk som har bedrivits i 
Sverige under de senaste 6 000 åren. (Welinder et al., 2004) De första spåren av 
mänsklig påverkan av landskapet kan härledas till yngre järnåldern (Bruun et al., 
2001). I början var det mest fråga om svedjebruk och skogsbete (Påhlsson, 1998). 
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Påverkan var i början småskalig men tilltog som en följd av bl.a. det ökade 
behovet av vinterfoder under en period med kyligare klimat mellan  500 f.Kr. 
och 500 e.Kr. Följden blev att ett dynamiskt mosaiklandskap skapades (Ekstam 
och Forshed, 2000).  

Redan under tidig medeltid utgjorde stora delar av södra och mellersta 
Sverige ett kulturlandskap med naturliga fodermarker, dvs. betes- och slåtter-
marker, som dominerande inslag. Betesprägeln var på många håll stark (Myrdal, 
1999; Segerström och Emanuelsson, 2002). 

Den odlade marken och slåtterängarna, från vilka merparten av vinterfodret 
kom, bildade inhägnade så kallade inägor. Därutanför fanns vidsträckta 
naturliga betesmarker, så kallade utägor, som bestod av hagmarker, skogsbeten 
m.m. Detta system för markanvändning gav upphov till ett antal kulturpräglade 
naturtyper med rik biologisk mångfald. Det var i stora drag intakt fram till andra 
hälften av 1800-talet. Skogsbete dominerade användningen av skogarna långt in 
på 1800-talet. Efter hand tog ett skogsbruk inriktat på virkesproduktion allt mer 
över (Nilsson, 1997). Arealen öppna gräsmarker i det svenska landskapet ökade 
stadigt fram till mitten av 1800-talet för att därefter minska (Gadd, 2000).  

Under perioden 1830–1900 nära nog fördubblades Sveriges befolkning – från 
2,8 till 5,1 miljoner (Statistiska centralbyrån, 1969) – vilket ledde till ökat betes-
tryck i skogen, ökat uttag av ved och husbehovsvirke samt ökad nyodling.  Sedan 
slutet av 1800-talet innebar skärpta regler mot skogsbete samt en fortlöpande 
allmän intensifiering av jord- och skogsbruket – bl.a. påskyndad av statligt stöd 
– en långtgående förändring av markanvändningen. Denna fick stora effekter på 
landskapet. Ängen som hade utgjort ett betydande inslag i kulturlandskapet 
fram till 1800-talets mitt började successivt minska i utbredning. Detta skedde 
till att börja med främst genom uppodling, senare genom granplantering eller 
naturlig igenväxning. Den stora minskningen av arealen naturlig betesmark kom 
däremot en bit in på 1900-talet (Dahlström, 2006). De naturliga fodermarkerna 
omfattade 1927 1,9 miljoner hektar, trots att skogsbetet då redan i stor 
utsträckning ersatts av produktionsskog. Endast 0,2 miljoner hektar av dem 
återstod i hävd 1997 (Ekstam och Forshed, 2000).  Det blev en angelägen uppgift 
för naturvården att slå vakt om dessa rester.   

Utvecklingen i odlings- och skogslandskapen hängde intimt samman till en 
bit in på 1900-talet. Därefter blev kopplingen successivt svagare till följd av att 
jord- och skogsbruket moderniserades och separerades från varandra vad gäller 
markanvändning. Den tidigare användningen av skogsmark för jordbruksända-
mål, främst genom svedjebruk och skogsbete, försvann sålunda helt.  

Det historiska resultatet av människans närvaro och aktivitet är mest 
framträdande i odlingslandskapet med dess öppna gräsmarker (Öster, 2006). På 
ogödslade, av slåtter och bete präglade marker skapades förutsättningar för en 
rik biologisk mångfald och därmed stora naturvärden (Cousins, et al., 2002). 
Många konkurrenssvagare växtarter fick möjlighet att breda ut sig samtidigt som 
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framför allt det lägre djurlivet gynnades av bl.a. det mikroklimat som skapades 
genom hävden. Dagens jordbrukslandskap bedöms hysa knappt hälften av 
Sveriges cirka 3 600 rödlistade arter (Gärdenfors, 2005). 

Det äldre odlingslandskapet representerar också stora kulturella värden och 
har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Lika mycket som fornlämningar 
och andra kulturminnesmärken vittnar det om gångna tiders mänskliga 
verksamhet. Detta landskap utgjorde fram till för bara 75–100 år sedan den miljö 
i vilken merparten av den svenska befolkningen bodde och verkade, något som 
starkt påverkat den svenska folksjälen och gett tydliga avtryck i konst, litteratur 
och musik. Fortfarande uppfattar exempelvis många människor björkhagen som 
något av det mest typiska för Sverige, trots att den numera är ett relativt sällsynt 
inslag i den svenska naturen (Wramner och Nygård, 2010, s. 135-149).  

Vid 1900-talets början var den generella uppfattningen att odlingslandskapets 
ängar och hagar var ett naturligt inslag i den svenska naturen. Bonden och betes-
djuren utgjorde främmande element som störde den naturliga balansen. Den 
svenska naturvårdens främste företrädare vid denna tid, Uppsala-professorn 
Rutger Sernander, liksom övriga ledande biologer, hade den bestämda upp-
fattningen att om bara lövängen lämnades i fred och fick sköta sig själv så skulle 
den successivt återfå den ursprungliga naturliga ängskaraktären. 

Den som först beskrev den traditionella hävdens – och därmed bondens – 
essentiella roll i skapandet och bevarandet av odlingslandskapet var odlings-
historikern Mårten Sjöbeck.2 Han kom att förändra synen på människans roll i 
odlingslandskapet. I skriften Bondskogar, deras vård och utnyttjande (Sjöbeck, 
1927) beskriver han skötseln av lövängen genom slåtter och röjning. Sjöbecks 
idéer kom så småningom att spridas av andra – akademiska – forskare och blev 
därmed allt mer accepterade i de vetenskapliga kretsarna. Idag ifrågasätts inte 
längre att odlingslandskapets natur- och kulturvärden är beroende av kon-
tinuerlig traditionell hävd. 

Jordbrukspolitik och naturvård i Sverige 

Jordbrukets produktion av kollektiva nyttigheter 
Jordbrukets och odlingslandskapets utveckling under större delen av 1900-talet 
hänger intimt samman med jordbrukspolitiken, särskilt jordbrukets olika stöd-
former. Många av de element i odlingslandskapet, som hyser de största natur-
värdena, saknar i dag nämnvärd ekonomisk betydelse för jordbruket. Skötsel-
incitamenten kommer i stället från olika typer av stöd till natur- och kultur-
vårdande åtgärder. Samtidigt har det dominerande inslaget i jordbrukspolitiken 

                                   
2 Sjöbeck var anställd vid SJ och brukar kallas amatörforskare för att poängtera att han 
saknade den akademiska skolning och förankring som skulle ha gett hans resultat omedelbar 
akademisk trovärdighet. 
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varit starka incitament – inklusive betydande statligt stöd – till rationalisering och 
effektivisering. Denna politik har stimulerat till storskalighet och mekanisering. 
Därigenom har den haft direkt negativ effekt på bevarandet av natur- och kultur-
värdena i odlingslandskapet. Detsamma gäller för dess effekt på landsbygdens 
socio-ekonomiska förhållanden (Sveriges lantbruksuniversitet, 2009, s. 20-36).  

Värdet av det traditionella jordbrukslandskapet för natur- och kulturvård, 
rekreation, turism etc. har kommit att uppmärksammas allt mer under senare år. 
Följden har blivit att ansträngningar av olika slag för att begränsa det moderna 
jordbrukets negativa miljökonsekvenser nu görs i allt större utsträckning, inte 
minst inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det uttalade målet 
är hållbar landsbygdsutveckling, såväl ekologiskt som socio-ekonomiskt (Sveri-
ges lantbruksuniversitet, 2009, s. 20-36). 

Den ökande uppmärksamheten har också kommit till uttryck i den 
vetenskapliga litteraturen, där en nyckelfråga är hur jordbruket skall kunna 
ersättas för de s.k. kollektiva nyttigheter det producerar. Det kan röra sig om 
biologisk mångfald, naturskönhet, rekreationsmöjligheter etc. Dessa nyttigheter 
kan bara till en mindre del ersättas via priset på jordbruksprodukter. I stället har 
system för ersättning, som finansieras med offentliga medel, i allt större ut-
sträckning kommit att införas. Det gäller inte minst inom EU, där system för 
miljöersättning utvecklats inom ramen för den gemensamma jordbruks-
politikens andra pelare (Wramner, 2003, s. 42-46). 

Svårigheterna att i monetära termer kvantifiera de icke-materiella värden ett 
traditionellt jordbruk producerar är betydande, men ett ökande antal studier i 
framför allt Europa har pekat på flera möjligheter. Sålunda har en studie i 
Belgien visat att förekomst av ängar och betesmarker i ett jordbrukslandskap 
ökar dess attraktivitet för turister. Detta tar sig uttryck i en större betalningsvilja 
för till exempel övernattningar än i ett mer intensivt utnyttjat jordbruksland-
skap. Jordbrukarna har således möjlighet att öka sina turistinkomster genom att 
skapa ett mer attraktivt landskap (Vanslembrouck et al., 2005).  

Produktionen av den välkända, ursprungscertifierade roquefortosten i Frank-
rike och dess koppling till betesdrift, som bidrar till att bevara ett traditionellt 
odlingslandskap med vidsträckta naturbetesmarker av stort naturvärde, är ett 
annat exempel av intresse i detta sammanhang. Studier har visat att värdet av 
detta landskap som en positiv faktor vid prissättning och marknadsföring av 
osten är viktigare för viljan att bevara det än den miljöersättning som också 
utgår. Vidare gav en ändring av produktionsreglerna för osten, med syfte att 
bl. a. annat förbättra hävden av betesmarkerna, ett snabbt och tydligt resultat. 
Naturvårdsnyttan inom hela produktionsområdet för roquefortosten blev 
betydande (Quetier et al., 2004).  

Vidare har svenska enkätundersökningar kommit fram till att en betydande 
betalningsvilja finns hos allmänheten – motsvarande 1 000–2 000 kronor per 
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hektar – för att bevara hagmarker. En ersättning på denna nivå borde räcka för 
att slå vakt om i stort sett all hagmark i Sverige (Drake, 1992; Hasund, 1998).  

Miljöersättningar 
Sveriges kvarvarande ängs- och hagmarker av värde från naturvårdssynpunkt 
inventerades genom Ängs- och hagmarksinventeringen 1987–1992 samt Ängs- 
och betesmarksinventeringen 2002–2004. Den senare omfattade cirka 300 000 
hektar mark, varav cirka 270 000 hektar bedömdes som värdefulla ur bevarande-
synpunkt. Av den inventerade arealen utgjordes cirka 230 000 hektar av betes-
mark och cirka 7 000 hektar av ängsmark. Arealen potentiellt värdefulla foder-
marker, där restaurering krävdes för att återskapa naturvärdena, uppgick till 
cirka 20 000 hektar ängsmark och cirka 35 000 hektar betesmark (Jordbruks-
verket, 2005). 

För att motverka de negativa effekterna av det moderna jordbruket har olika 
stöd för att bevara natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet införts. Genom 
det statliga stödet för naturvård i odlingslandskapet (NOLA), som från och med 
1986 utbetalades för vård av särskilt värdefulla miljöer, och det kompletterande 
stödet för naturvårdande åtgärder från och med 1990 – i samband med ett 
riksdagsbeslut om att börja avreglera det svenska jordbruket – började man på 
bredare front stödja insatser för att slå vakt om resterna av det äldre odlings-
landskapet i Sverige (Wramner och Nygård, 2010, s. 101-102). 

Genom inträdet i EU den 1 januari 1995 kom Sverige att omfattas av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (Common Agricultural Policy, CAP). Den 
innebar en återreglering, jämfört med 1990 års riksdagsbeslut, samt en fortsatt 
satsning på rationalisering och stordrift, bl.a. genom produktionsstöd, inom 
ramen för den ekonomiskt helt dominerande första pelaren i CAP. Samtidigt 
utgick emellertid även ökat stöd genom CAP:s andra pelare till miljövårds-
åtgärder och andra insatser för att i någon mån motverka de negativa effekterna 
för bl.a. miljön av den förda politiken (Wramner och Nygård, 2010, s. 101-102). 

Medlemskapet i EU innebar att fick Sverige ett miljöprogram för jordbruket – 
Miljöersättningsprogrammet – som omfattade perioden 1995–1999. Samtidigt 
fasades de tidigare miljöstöden ut. Avsevärda belopp – till hälften finansierade av 
EU genom CAP:s andra pelare, till hälften av Sverige – anslogs för att ersätta 
lantbrukare för produktion av kollektiva nyttigheter i form av bl.a. biologisk 
mångfald. Ersättningen baserades på frivilliga åtaganden som i allmänhet 
omfattade fem år. I programmet ingick ersättning för att bevara och vårda 
naturliga betesmarker som hagmarker och mer sällsynt förekommande alvar-
hedar, ljunghedar och skogsbeten. Det fanns tre ersättningsnivåer beroende på 
bevarandevärdet. Ersättning utgick också för att bevara och vårda slåtterängar 
liksom för att återskapa sådana (Wramner, 2003, s. 38-40). 
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Miljöersättningsprogrammet följdes – för perioden 2000–2006 – av Miljö- 
och landsbygdsprogrammet med ungefär samma inriktning. För hela perioden 
gick cirka fyra miljarder kronor till betesmarker och slåtterängar. För hävd av 
sådana marker utgick dels en grundersättning, dels en tilläggsersättning till 
områden av särskilt värde. Ersättning kunde också ges för kompletterande åtgär-
der som hamling av träd, lövtäkt, lieslåtter och efterbete på slåtterängar. Under 
perioden kom den totalt ingående arealen att överstiga 450 000 hektar (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2009, s. 184 och 231). 

Miljö- och landsbygdsprogrammet ersattes i sin tur – för perioden 2007–2013 
– av Landsbygdsprogrammet med liknande inriktning. Det består av fyra stöd-
områden (benämnda axlar), av vilka det andra – förvaltning av naturresurser – 
innefattar ersättning för vård av ängs- och betesmarker. Budgeten för sådan 
ersättning – cirka 800 miljoner kronor per år – är något större än tidigare. 
Ersättning utgår för allmänna värden och därutöver för särskilda värden när 
sådana finns. Målet är att den totala arealen skall uppgå till minst 500 000 hektar. 
Programmets totala budget är cirka 36 miljarder kronor för hela sjuårsperioden 
som finansieras till ungefär lika delar av EU och svenska staten (Jordbruks-
departementet, 2009; Sveriges lantbruksuniversitet, 2010). 

Under de tre hittillsvarande ersättningsperioderna har kraven på hävden av 
betesmarker ändrats. Under perioden 1995–1999 skulle grässvålen hållas kort-
betad. Under den efterföljande perioden 2000–2006 skulle ansamling av skadlig 
förna motverkas. Detta lämnade visst utrymme för individuellt anpassat betes-
tryck vilket gynnar vissa växtarter. Betet kunde dessutom ersättas med slåtter 
under ett år. Under den innevarande ersättningsperioden förbinds stödet med 
krav på att begränsa förekomsten av träd och buskar. Sådana krav har väckt oro 
för den traditionella svenska hagmarkens framtid, eftersom denna karakteriseras 
av glesa träd- och buskbestånd (Jordbruksverket, 2009). 

Det är uppenbart att miljöersättningarna inneburit en avsevärt ökad ambitions-
nivå för arbetet med att bevara återstående rester av det äldre odlingslandskapet. 
Det rör sig om betydande ekonomiska satsningar med klart positiva effekter för 
det svenska landskapet. Samtidigt finns behov av kompletterande åtgärder för att 
nå uppställda mål (Wramner, 2003, s. 84-87; Emanuelsson, 2011 b).  

De värden som är knutna till odlingslandskapet hotas främst av minskad 
hävd och igenväxning. Ängs- och betesmarkerna har i dag till stor del förlorat 
sin betydelse som produktionsmark i jordbruket, varför miljöersättningar är 
nödvändiga för att skapa ekonomisk stimulans till fortsatt traditionell skötsel. 
Jordbruksverket har i en nyligen genomförd studie av utvecklingen i ängs- och 
hagmarker konstaterat att miljöersättningarna avsevärt har ökat arealen hävdade 
sådana marker sedan Sverige gick med i EU (Jordbruksverket, 2009). Verket har 
också konstaterat att miljöersättningarna är avgörande för deras fortsatta hävd. 
Av de värdefulla ängs- och hagmarker, som fortfarande brukades år 2000, var 
drygt 75 procent anslutna till miljöstödet. Övriga studier av sambandet mellan 
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jordbruksstöd och odlingslandskapets utveckling sedan början på 1990-talet har 
kommit fram till liknande slutsatser (Jordbruksverket, 2000).   

Miljöersättningarna har också haft betydelse för kvaliteten på de hävdade 
fodermarkerna. En studie av ängs- och betesmarkernas skötsel år 2001 tydde på 
att den var betydligt bättre på marker med miljöersättning än på sådana utan 
ersättning, även om hävd i betydande utsträckning också förekom på de senare. 
Marker med miljöersättning uppvisade små eller inga igenväxningstendenser, 
medan övriga marker uppvisade betydande sådana. Marker med miljöersättning 
uppvisade också större andel av mer hävdgynnade arter än marker utan sådan 
ersättning (Naylor, 2005; Jordbruksverket, 2009). Även en studie fyra år senare 
visade att miljöersättningarna hade förbättrat möjligheterna att bevara den 
biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Jordbruksverket bedömde 2004 att 
hävden var säkrad för cirka tre fjärdedelar av de mest värdefulla ängs- och betes-
markerna. Med säkrad hävd menas att markerna sköts så att den typiska 
vegetationen och därmed djurlivet bevaras (Jordbruksverket, 2004). 

Samtidigt finns problem förknippade med miljöersättningarna. I flertalet 
studier av deras betydelse konstateras att det finns stora regionala variationer i 
anslutning och hävdens kvalitet. På många håll, särskilt i Norrland, är utveck-
lingen närmast negativ. Vid sidan av dålig anslutning är det reglernas schablon-
mässighet och rigida utformning som i många fall utgör problem. Därigenom 
försvåras den anpassning av hävden till de lokala förhållandena i varje enskilt fall 
som erfordras för att åstadkomma en med tanke på den biologiska mångfalden 
optimal skötsel. I slututvärderingen av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-
2006 konstateras att det är negativa trender för hävdberoende arter i både 
hävdade objekt (till följd av låg biotopkvalitet) och ohävdade objekt (till följd av 
igenväxning) (Jordbruksverket, 2004 och 2009; Sveriges lantbruksuniversitet, 
2009, s. 230-252). 

Till detta kommer att miljöersättningarna endast baseras på tidsbegränsade 
överenskommelser om skydd och vård. Därför är inte det långsiktiga bevarandet 
av den biologiska mångfalden i det svenska jordbrukslandskapet säkrat. Denna 
slutsats stöds också av resultaten av en genomgång av gräsmarkstyperna i EU:s 
habitatdirektiv. Många av dessa saknar gynnsam bevarandestatus trots att de har 
tillfredställande utbredning (Sohlman, 2008). 

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap innebär att i princip alla återstående 
naturliga fodermarker skall bevaras i god hävd. För att detta mål ska kunna 
uppnås krävs enligt Jordbruksverket en ökad flexibilitet i regelsystemet som 
möjliggör ökad anpassning till lokala och regionala förhållanden (Jordbruks-
verket, 2004).  

En avgörande faktor för hävden av naturliga betesmarker är tillgång till 
betesdjur. Antalet sådana ökade under slutet av 1990-talet. Ökningen fortsatte in 
på 2000-talet men då i långsammare takt. Den berodde på tillskott av dikor och 
tackor, medan antalet mjölkkor årligen minskat med 2-3 procent under de 
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senaste 15 åren (Jordbruksverket, 2007). Trots ökningen bedöms brist på betes-
djur vara ett av de största problemen när det gäller möjligheterna att upprätt-
hålla tillfredställande hävd i betesmarkerna (Jordbruksverket, 2004). I och med 
att dessa marker är ojämnt fördelade över landet – drygt 60 procent ligger i 
Götalands skogs- och mellanbygder – ställs också regionala krav på tillgång till 
betesdjur. Bristen på betesdjur accentuerades efter 2003 års jordbruksreform. 
Den innebar att lönsamheten minskade i djurhållningen genom sänkt mjölkpris 
och slopade eller reducerade djurbidrag (Jordbruksverket, 2006). 

Behov av kompletterande åtgärder 
EU:s miljöersättning är ett uttryck för en politisk medvetenhet om värdet av de 
kollektiva nyttigheter som det traditionella jordbruket producerar. Ersättningen 
utgör dock, som framgår av redovisningen ovan, ett trubbigt och många gånger 
otillräckligt instrument för att få till stånd en rimlig betalning för dessa 
kollektiva nyttigheter och därmed säkerställa det svenska odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. Schablonmässigheten gör det svårt att anpassa ersätt-
ningen – och kraven på dem som uppbär denna – till de lokala förhållandena i 
det enskilda fallet. Tidsbegränsningen till högst fem år innebär en osäkerhet om 
vad som kommer att gälla därefter. Detta försvårar långsiktiga satsningar, 
exempelvis att bygga upp rationella besättningar av betande djur (Wramner, 
2003, s. 477-480).  

Kompletterande åtgärder kan därför behövas för att skapa tillräckliga 
incitament för att bevara områden med värdefulla äldre odlingslandskap. En 
åtgärd av detta slag kan vara småskalig förädling av livsmedel som bygger på 
lokalt producerade råvaror. En sådan produktion kan många gånger bedrivas 
med större långsiktighet än ren betesproduktion med stöd av miljöersättning. 
Den kan också, jämfört med dagens förhärskande storskaliga bulkproduktion av 
råvaror och industriell förädling av dessa, åstadkomma ett mervärde och därmed 
ge högre intäkter. Detta torde särskilt gälla om en sådan lokalt framställd pro-
dukt kan ges en kvalitetsmässig och/eller varumärkesbetingad koppling till 
produktionsplatsen. Dess naturförhållanden och naturvårdskvaliteter är faktorer 
av stor betydelse för att kunna åstadkomma en koppling av detta slag.  
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Geografiska indikationer 
Geografiska indikationer (GI)3 utgör ett nyckelbegrepp i detta sammanhang 
genom att ha en potential att främja småskalig livsmedelsproduktion. Genom 
sådana indikationer betonas värden förknippade med den geografiska ursprungs-
platsen för både råvaror och förädlade livsmedelsprodukter. Olika slags GI-
relaterad märkning har många gånger visat sig vara ett ekonomiskt effektivt 
instrument för att få ut ett högre pris för småskaligt producerade livsmedel med 
lokal anknytning. Därigenom kan sådan märkning också bidra till att värdefulla 
odlingslandskap bevaras (Loureiro och McCluskey, 2000; Menapace et al., 2009; 
Nygård och Wramner, 2012 a).  

Ofta uppfattas det som om en livsmedelsprodukts egenskaper är förknippade 
med, för att inte säga beroende av, den specifika produktionsplatsen, framför allt 
dess fysiska, kemiska och biologiska förutsättningar. Dessa förutsättningar utgör 
grunden i det som nu i allmänhet kallas produktens ”terroir”. Att en produkt kan 
kopplas samman med ett specifikt terroir är centralt för tillämpningen av geo-
grafiska indikationer. Det är denna koppling som ger legitimitet åt platsspecifika 
livsmedel liksom åt geografiska indikationer (Nygård och Wramner, 2012 a).  

Begreppet terroir har sitt ursprung inom viti-vinikulturen. Det har emellertid 
efter hand vidgats till att omfatta även andra livsmedel liksom till att inkludera 
inte bara naturgivna förutsättningar utan också människans hantering av 
råvaruproduktion och förädling till livsmedelsprodukter. Olika definitioner av 
termen förekommer. För vinsektorn har en samlad definition nyligen tagits fram 
och antagits vid den åttonde världskongressen med samarbetsorganisationen 
Office International de la Vigne et du Vin (OIV) 2010. 

Den antagna definitionen inkluderar naturgivna förutsättningar, dvs. fysiska 
och biologiska förhållanden på växt- och produktionsplats, samt människans 
roll, dvs. lokal kunskap och lokala traditioner bakom tillverkningen av vin från 
de i det aktuella området producerade druvorna (Nygård och Wramner, 2012 a). 

Möjligheten att öka inkomsterna inom jordbruks- och livsmedelssektorn 
genom att använda geografiska indikationer för att differentiera och positionera 
produkter från områden med specifika kulturella och/eller biofysiska förhållan-
den (dvs. terroir) har även uppmärksammats av FAO.4 Organisationen har 
engagerat sig i ett flertal projekt i framför allt u-länder, men också i södra 
Europa, med syfte att bevara och utveckla traditionell livsmedelsproduktion med 

                                   
3 GI är en beteckning, märkning el. dyl. av varor med ett specifikt geografiskt ursprung och 
renommé eller egenskaper som kan tillskrivas ursprungsplatsen (för jordbruks- och livs-
medelsprodukter är det ofta faktorer som klimat och jordmån). Oftast innehåller GI namnet 
på den plats från vilken produkten kommer. Ursprungsbeteckning utgör en speciell typ av 
geografisk indikation. Den består i allmänhet av ett geografiskt namn eller en traditionell 
benämning som används för produkter med en viss kvalitet eller egenskap som i huvudsak 
beror på den geografiska miljö där de produceras (World Intellectual Property Organization, 
2011).  
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
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stark terroir-koppling. Därvid har i många fall betydande mervärden skapats 
(FAO, 2009). 

Geografiska indikationer har i EU fått legal status genom unionens system för 
ursprungs- och kvalitetsmärkning av jordbruksprodukter och livsmedel. Detta 
har på många håll i framför allt södra Europa stor betydelse för att främja små-
skalig livsmedelsproduktion. Det är fråga om geografiska indikationer, där skydd 
kan erhållas efter ansökan och där begreppet terroir är centralt för att beskriva 
kopplingen mellan produktionsplats och produktegenskaper. Tre nivåer av 
skydd finns, där kraven på produkten ökar med stigande skyddsnivå. Den högsta 
nivån – Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) – är av särskilt intresse i detta 
sammanhang. Dels står termen ursprungsbeteckning för ett namn på en region 
eller liknande som används för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livs-
medel med anknytning till regionen och som karakteriseras av att dess ”kvalitet 
eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med 
de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den”.5 Dels kan SUB få 
direkt betydelse för natur- och kulturvården genom att ett kriterium för skydd är 
att produktionen främjar bevarandet av ett traditionellt odlingslandskap 
(Vanslembrouck et al., 2005; Nygård och Wramner, 2012a).    

Erfarenheter av hur lokal småskalig livsmedelsproduktion kan främja 
naturvården i odlingslandskapet 
Det finns, som tidigare nämnts, praktiskt taget inga vetenskapliga studier i 
Sverige av sambandet mellan småskalig livsmedelsproduktion och naturvården i 
odlingslandskapet. Däremot finns ett flertal allmänna erfarenheter som tyder på 
att denna typ av livsmedelsproduktion har positiva effekter på odlingslandskapet 
och dess naturvärden. Det gäller exempelvis kött från djur som betat på natur-
betesmarker, ofta benämnt hagmarkskött. Välkända exempel är kaprifolkött 
(från Bohuslän), roslagskött och vindelälvskött. Vidare finns ett antal exempel 
på fäbodsproduktion av främst ost som också säkerställer hävden av naturbetes-
marker med i många fall betydande natur- och kulturvärden (Edman, 2006; 
Gerremo och Wramner, 2008). 

Till skillnad från i Sverige har den småskaliga livsmedelsproduktionens effekt 
på naturvärdena i odlingslandskapet varit föremål för vetenskapliga undersök-
ningar i ett antal andra europeiska länder. Ett urval av erfarenheterna från så-
dana studier redovisas nedan.   

I Norge är aktivt fäbodbruk betydligt vanligare än i Sverige och spelar 
fortfarande på många håll en ekonomiskt signifikant roll i jordbruket. Samtidigt 
har de positiva naturvårdskonsekvenserna av den betesdrift, som är grunden för 

                                   
5 Enligt Rådets förordning (EG) 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. 



 
S M Å S K A L I G  L I V S M E D E L S P R O D U K T I O N  

 193 

fäbodarnas produktion av mjölk, ost m.m. kommit att uppmärksammas allt mer 
(Norderhaug et al., 2006). 

Längre söderut i Europa finns ett flertal vetenskapligt dokumenterade fall, där 
positiva naturvårdskonsekvenser av lokal livsmedelsproduktion uppstått och till 
och med aktivt eftersträvats. Allmänna översikter finns i nyligen utkomna 
konferensrapporter, exempelvis om jordbrukssystem där natur- och landskaps-
vårdande åtgärder står i fokus för olika slags certifiering av jordbruk och jord-
bruksprodukter (Biala, 2009) samt om vård av naturbetesmarker i bergsområden 
(Anon., 2009). 

Bland specifika produkter kan nämnas Spreewälder Gurken, en av Tysklands 
mest välkända produkter med Skyddad ursprungsbeteckning. Dessa gurkor 
odlas bland annat i de inre delarna av Spreewald i ett traditionellt mosaikland-
skap. Odlingen av gurkorna bidrar i hög grad till bevarandet av landskapet. 
Enligt det i samband med EU-certifieringen upprättade regelsystemet för 
odlingen förbinder sig markägare och arrendatorer att även sköta de delar av 
odlingslandskapet, som inte används till gurkodling, dvs. naturbetesmarker och 
andra gräsmarker. Till detta kommer att ett system för utbildning av odlarna i 
landskapsvård införts. Vinsten från gurkodlingen gör det möjligt för odlarna att 
uppfylla dessa skötselkrav (Schlegel et al., 2006).  

På liknade sätt har produktion av Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweine-
fleisch (med Skyddad geografisk beteckning, SGB, dvs. den näst högsta nivån i 
EU-certifieringen) gjort det möjligt att bevara och restaurera värdefulla bete-
smarker. Den har även bidragit till att gräsmarker i marginalen till de stora 
betade områdena hålls öppna. Sammantaget har detta bidragit till en positiv 
utveckling för biodiversiteten i hela produktionsområdet, exempelvis ökning av 
ett antal tidigare sällsynta arter. Här har man också återintroducerat en äldre 
lantras – Schwäbisch-Hällisches Landschwein – och därmed bidragit till bevaran-
det av agrodiversiteten (Leipprand, 2006). 

Liknande förhållanden råder i fråga om Exmoor Blue Cheese som också har 
SGB-status. Den produceras i West Somerset i ett område med naturliga betes-
marker som inkluderar delar av Exmoor National Park. Osten har smörliknande 
smak och görs av fet mjölk från jerseykor med örtlika eller något kryddiga 
undertoner. Korna betar till stor del i nationalparken. Därigenom spelar ost-
produktionen en viktig roll för hävden av det tradionella jordbrukslandskapet i 
parken (Everything Exmoor, 2012). 

Ett ytterligare exempel är Oscypek-ost från Polen. Oscypek är en traditionell 
rökt ost som producerats i Tatrabergen i över 500 år. Den är en av Polens livs-
medelsprodukter med Skyddad ursprungsbeteckning och produceras av mjölk 
från får som betar på naturliga betesmarker på relativt hög höjd. Denna ost-
produktion möjliggör djurhållning som i sin tur bevarar ett gammalt bergsbetes-
landskap som representerar stora natur- och kulturvärden (Kuźnicka et al., 2006). 
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I den polska nationalparken Bialowieski, vid gränsen till Vitryssland, främjas 
naturvården av lokal livsmedelsproduktion på ett annat sätt. Inkomster från 
försäljning av sådana livsmedel (inklusive bisonvodka), med specifik märkning, 
används som ett bidrag till kostnaderna för parkens vård och förvaltning (Anna 
Kalinowska, personligt meddelande).  

Frågan om småskalig livsmedelsproduktion och naturvård har också tagits 
upp i övergripande planeringssammanhang. Ursprungsmärkning och andra 
typer av certifiering av GI-produkter finns med i strategin för utveckling av 
eftersatta områden i Serbien (Djordjevic-Milosevic, 2008). 

Erfarenheter av hur naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet kan främja 
lokal småskalig livsmedelsproduktion  
Det finns också uppgifter från olika håll i Europa om att naturvårdsåtgärder har 
främjat lokal småskalig livsmedelsproduktion. Någon vetenskaplig dokumen-
tation av sambanden tycks dock endast ha gjorts i ett begränsat antal fall. 
Sålunda har positiva erfarenheter redovisats inom ramen för det europeiska 
LIFESCAPE-projektet (Maessen et al., 2008). Under slagordet Branding our 
landscapes har goda resultat uppnåtts på flera håll genom att markägare inom 
områden med värdefullt odlingslandskap motiverats att samarbeta kring gemen-
samma naturvårdsinsatser. 

En liknande strategi har tillämpats i Valdres natur- och kulturpark i Norge 
där traditionellt jordbruk, inklusive småskalig kvalitetsproduktion av livsmedel 
som baseras på traditionell kunskap, har blivit en del av naturvårdsmålen för 
parken (Kvam, 2010). Ett annat exempel är den ovan nämnda lokala pro-
duktionen av livsmedel i Bialowieski. 

Ett välkänt svenskt exempel är de positiva effekterna av naturvårdsåtgärder i 
Hornborgasjön och det angränsande Valle härad i Västergötland. Hornborga-
sjön är av nationellt intresse som biotop för häckande och rastande våtmarks-
fåglar. Valle härad innehåller några av de bäst bevarade traditionella odlings-
landskapen i Sverige med vidsträckta naturbetesmarker (Wramner och Nygård, 
2010). Stora statliga investeringar i naturvårdsåtgärder har gjorts under de 
senaste decennierna. Den avsänkta och igenvuxna Hornborgasjön har restau-
rerats. Dess tidigare betade strandängar har återställts och hävdas nu på 
traditionellt sätt. Valle härads kärnområden har bevarats genom att ett dussin 
naturreservat bildats och miljöersättning utgått – och fortfarande utgår – för 
betesdriften, även utanför reservaten. Dessa åtgärder är säkerligen en avgörande 
faktor bakom den stora ökning av antalet besökare som ägt rum under de sena-
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ste decennierna. Denna ökning har i sin tur givit upphov till en småskalig och 
varierande turistindustri, där lokal livsmedelsproduktion spelar en viktig roll.6    

Samband mellan lokal småskalig livsmedelproduktion och naturvård i 
odlingslandskapet – en analys 
Ett genomgående tema i denna artikel är att småskalig livsmedelsförädling, 
baserad på lokalt producerade råvaror som mjölk och kött, på flera sätt kan 
främja naturvården i det odlingslandskap där produktionen äger rum. 

Sådan förädling har under vissa omständigheter en potential att bli en 
ytterligare ekonomisk aktivitet för jordbruksföretag med nötdjursproduktion 
som bidrar till en diversifiering och förstärkning av jordbruket liksom till en all-
män utveckling av landsbygden. Ett allmänt livskraftigt jordbruk kan öka 
möjligheterna till fortsatt – eller utökad – animalieproduktion som kan innebära 
utökat bete och bättre hävd av naturliga betesmarker. Det kan också minska 
incitamenten för storleksrationalisering, intensifiering och andra åtgärder med 
negativa naturvårdskonsekvenser för odlingslandskapet. Utökat bete av natur-
betesmarker är sannolikt den mest angelägna åtgärden för att förstärka odlings-
landskapets naturvärden.  

Lokal småskalig livsmedelsförädling kan också innebära ökad efterfrågan på 
kött eller mjölk i ett område. Den ökade efterfrågan kan resultera i ökat djurantal 
och därmed ökat betestryck i hela området.  

Samtidigt är det uppenbart att småskalig livsmedelsproduktion med lokal 
anknytning, som bygger på exempelvis mjölk eller kött, gynnas av – i många fall 
t.o.m. förutsätter – naturvårdsinsatser i form av miljöersättning som utgår för att 
hävda naturliga betesmarker av värde från naturvårdssynpunkt. Utan sådan 
ersättning skulle inte den animalieproduktion kunna äga rum som i många fall 
är förutsättningen för att det ska finnas lokalt producerade råvaror för småskalig 
förädling.  

Det bör vidare framhållas att ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet, 
inom ramen för det övergripande målet hållbar landsbygdsutveckling, kan utgå 
inte bara till naturvårdsinsatser. Det kan också utgå till uppbyggnad av småskalig 
livsmedelsproduktion, exempelvis förädling av lokala råvaror, och försäljning av 
sådana produkter, exempelvis i en gårdsbutik. Stödet har stor betydelse för att 
främja nyetablering av detta slags verksamhet. Även utbyggnad av befintlig 
verksamhet kan ges stöd (Jordbruksdepartementet, 2008; Sveriges lantbruks-
universitet, 2009, s. 341-377). 

Vid lokal småskalig livsmedelsproduktion framhävs ofta kopplingen mellan 
produktionsplats och produktegenskaper. Det gäller särskilt i samband med 

                                   
6 En av författarna har nära följt utvecklingen i drygt 40 år som statlig naturvårdstjänsteman i 
det berörda länet och som fritidsboende i området. 
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diskussioner om EU-certifiering (Skyddad ursprungsbeteckning eller Skyddad 
geografisk beteckning). Betoning av denna koppling kan många gånger vara 
positiv från naturvårdssynpunkt. Bevis på att den föreligger krävs i allmänhet för 
att erhålla SUB. Det kan exempelvis gälla att ört- och gräsflorans samman-
sättning i en naturlig betesmark påverkar egenskaperna hos kött eller mjölk från 
djur som betar på denna. I sådana fall är det naturligt att certifieringen i 
praktiken främjar bete på naturbetesmarker och därmed vården av odlingsland-
skapet. Därutöver är ett kriterium för SUB också att produktionen främjar vår-
den av det traditionella odlingslandskapet. 

Lokal småskalig livsmedelsproduktion kan också på ett mer indirekt sätt 
påverka jordbruksproduktionen i miljövänlig riktning. En sådan inriktning ger 
ett mer attraktivt landskap som kan locka fler besökare och därmed öka för-
säljningen i gårdsbutiker m.m.   

Lokal småskalig livsmedelsproduktion kan också ge incitament till att bevara 
och använda äldre lantraser och lantsorter. Därigenom förstärks kopplingen 
mellan produktegenskaper och produktionsplats och underlättas en EU-certi-
fiering. Samtidigt bevaras värdefulla delar av agrodiversiteten.  

De ovan redovisade fallstudierna visar att lokal småskalig produktion av 
livsmedel och bevarande av naturvärden i odlingslandskapet ofta främjar och 
förstärker varandra. Tillsammans kan de bidra till en såväl ekologiskt som socio-
ekonomiskt hållbar landsbygdsutveckling. De positiva sambanden mellan lokal 
småskalig produktion av livsmedel och bevarande av naturvärden i odlingsland-
skapet är tydliga men i allmänhet mångfacetterade, komplexa och villkorade. 
Det finns dock fog för påståendet att lokal småskalig livsmedelsproduktion kan 
främja naturvården i odlingslandskapet och vice versa.  
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