
De svenska betesmarkerna är en resurs som använts 
under hundratals, ibland tusentals år. Vårt landskap har 
genomgått stora förändringar. Men det är framförallt 
de senaste hundra åren som samhällsutvecklingen gått 
fort och förändringen är så påtaglig att många arter är 
hotade idag. I denna artikel ska vi försöka beskriva hur 
du på bästa sätt sköter din betesmark så att artrikedo-
men bevaras och förhoppningsvis ökar. 

Betets historik 

Stora delar av södra Sverige är präglat av det gamla bon-
desamhället som utvecklades för ungefär två tusen år 
sedan. Klimatet blev då kallare vilket ledde till att våra 
förfäder var tvungna att stalla in djuren vintertid. Samti-
digt blev det möjligt att framställa järn och tillverkningen 
av redskap kunde utvecklas. Behovet av vinterfoder vid 
installningen resulterade i att stora arealer sköttes som 

lieslagen slåtteräng där ingen gödsel tillfördes. Den enda 
näring som fanns att tillgå var djurens spillning från stall-
perioden och den användes på enstaka små åkrar.  

När nyheter som modern växtföljd, konstgödsel och olja 
började användas så blev behovet av slåtterängar 
mindre. Det blev enklare att odla vallgräs på gödslad 
åkermark, dika ut blöta marker och nyodla på ängar och 
beten i närheten av gårdarna. Allt detta tillsammans med 
laga skifte, som innebar att man gick ifrån den gemen-
samma skötseln av marker i bysystem till gårdar med 
marker som sköttes enskilt, gjorde att arealen slåtte-
rängar sjönk drastiskt. Många slåtterängar blev istället 
betesmarker då traditionen att ha byns djur på skogen 
upphörde. Har du en betesmark med hävdgynnade arter 
hemma hos dig är sannolikheten att den varit slåtteräng 
för 100 år sedan ganska stor. 

Skötsel av naturbetesmarker 



Biolgiskt kulturarv 

Människans användande av naturen ger en påverkan på 
växters och djurs arvsmassa. Vissa egenskaper blir gyn-
nade framför andra vilket leder till förändringar. Använder 
vi inte samma skötsel idag påverkas de arter som funnits 
tidigare. Genom att använda gamla skötselmetoder eller 
anpassa de morderna kan vi gynna de växter och djur som 
är beroende av en hävd som funnits tidigare. 

Ett småskaligt och varierat landskap gynnar flest arter. Se 
på dina marker och anpassa skötseln. Kanske går det nå-
got år att slå en yta senare på sommaren där det växer 
slåttergynnade blommor, så som det gjordes förr, istället 
för att beta den kontinuerligt varje år. Kanske kan du ny-
hamla ett ungt träd som komplement till eventuella äldre 
hamlade träd och nyskapa miljöer som stenrösen och 
småvatten på lämpliga ställen. 

För inte så länge sedan var det vanligt med höskörd vilket 
gav en stor fröspridning till skillnad från dagens inplastade 
gräs. Idag skördas också gräset mycket tidigt på många 
håll vilket gör det svårare för en sådan art som lärkan som 
placerar bon på åkermarken. Varje åtgärd och förändring 
av skötsel du gör påverkar de arter du har på dina marker!  

Titta gärna på historiska kartor när du planerar restaure-
ringar eller skötsel av dina marker. Där det tidigare varit 
slåtteräng brukar det gå lättare att få tillbaka hävdgynnade 
arter. 

De slåtterfibblor som haft bladrosetten tätt tryckt intill 
marken har haft en fördel framför andra mer upprätt väx-
ande  då markerna skötts med lie. 

Nyhamling av unga träd ger tillskott av hamlade träd i landskapet. Det saknas hamlade träd idag eftersom den traditionella 
lövtäkten minskat. Idag hämtas majoriteten av allt foder från åkermark till skillnad från förr då löv var ett viktigt vinterfoder. 

Vill du titta vilka historiska kartor det finns över dina marker kan du besöka lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se  



När det gäller bete är det några grundläggande definitioner man bör hålla reda på: 

Åkermark: används för foder-/matproduktion eller bete. Plöjbar mark som någon gång under de senaste 50-100 åren plöjts 
och såtts in.  

 

Betesmark: används som betesmark till djur. Mark som inte är plöjbar men som kan ha spår av äldre åkerbruk men dessa är 
naturaliserade. Naturaliserad åkermark har inga spår av kvävepåverkad vegetation eller insådd av vallgrödor eller vallbaljväx-
ter.  
 

Naturbetesmark: används som betesmark till djur. Den är inte plöjbar och vegetationen är naturlig och inte negativt påverkad 
av gödsling eller insådd. De är ofta är mycket artrika. Djurens bete tillsammans med låga näringsnivåer ger förutsättningar för 
att fler arter ska kunna samsas på liten yta. Många av arterna är småvuxna med krypande växtsätt som är effektiva att hus-
hålla med den näring de kan komma åt. 

 

Slåtteräng: brukas genom att vegetationen slås i juli-augusti med skärande eller klippande redskap. Vegetationen samlas ihop 
och förs bort. Ibland efterbetas slåtterängar. Eftersom slåtterarbete är en tids- och därmed kostnadskrävande brukningssätt är 
det endast en mycket liten del av vårt landskap som brukas på detta sätt idag. De få slåtterängar som brukas är ofta mycket 
artrika.  

Betesgynnade arter 

För att få många arter på liten yta i en naturbetesmark 
behövs olika strukturer, ljusförhållanden och en insats i 
form av bete, slåtter eller naturvårdsbränning.  

En enkel indelning kan göras i Torräng-Friskäng-Fuktäng 
men även inom dessa grupper finns olika vegetationsty-
per beroende på näringsnivåer och berggrund. En betes-
mark som är kalk- eller saltvattenspåverkad mark har 
också en helt annan sammansättning arter. 

Arter som återfinns på naturbetesmarker och som gyn-
nas av betet är till exempel backtimjan, blåsuga, gran-
spira, jungfrulin, kattfot och stagg. Småvuxna arterna som 
backtimjan och kattfot blir inte betade eftersom de är 
små och tätt tryckta intill marken. De tål inte konkurrens 
från storvuxna arter utan skuggas då ut. Gräset stagg har 
så mycket kisel i sina blad att djuren undviker att beta 
dem vilket ger en konkurrensfördel men inte heller stagg 
tål i längden högvuxen vegetation eller slyuppslag.  

Kattfot är skildkönad. Hanblommornas korgar är breda 
och platta, honblommornas längre och smalare. 

Backtimjan dominerar men samsas ändå på liten yta med en massa andra småvuxna arter. 



Jungfrulin, granspira, blåsuga och stagg är alla arter som kan 
återfinnas i naturbetesmarkerna. 
 

Vill du söka på olika arter och lära dig mer om dem kan du gå in 
på webbsidan Den Virtuella Floran: 

http://linnaeus.nrm.se/flora 



Föryngring 

Naturbetesmarkens växter har ingen stor fröbank som 
gör att man enkelt kan restaurera nya marker. Det inne-
bär oftast att för att öka antalet arter på betet måste de 
komma in från angränsande marker och då gäller det att 
bevara en stor artrikedom med tillräcklig spridning i land-
skapet.  

Det finns en risk att många av de hävdgynnade arterna vi 
har på betesmarkerna idag är riktigt gamla plantor och 
därför är det viktigt att det sker en föryngring. Du kan 
bidra till föryngringen genom att sköta markerna nog-
grant och även sprida frön av de växter du har till lämp-
liga platser där det till exempel blivit en trampskada i 
grässvålen. 

Känslig natur och kultur 

Dina naturbetesmarker har växtsamhällen som är käns-
liga för förändringar. Det räcker med lite extra näring, 
kraftig igenväxning eller att grässvålen blir kraftigt sön-
dertrampad för att vissa arter ska försvinna. De arter som 
är ettåriga är naturligtvis mest känsliga för förändringar i 
skötsel.  

I många naturbetesmarker finns det gott om kulturspår. 
Du har kanske stenmurar, husgrunder, jordkällare eller 
stenrösen på din mark. Lämningarna efter tidigare gene-
rationer är svåra och ibland helt omöjliga att restaurera 
om de förstörs. Undvik vinterbete på dessa marker på 
grund av risken för trampskador och gödslingseffekter.  

Tänk också på att inte tillskottsutfodra djuren på betes-
marken. Behöver du ge extra foder till djuren så gör det 
på åkermarken där den extra näringen kommer åkern till 
nytta och trampskador går att rätta till. Kör över betes-
marken endast när det är fruset eller tillräckligt torrt så 
att marken bär maskinerna. 

 

Slåttergubbens frön kan relativt enkelt gro genom att pla-
ceras på blottor i grässvålen. 

Vinterbeta åkermark eller redan kvävepåverkad betesmark så undviker du gödslingseffekt och trampskador på naturbetesmar-
ken. Behöver du tillskottsutfodra så gör det på åkermarken där näringen kan komma till nytta. Sätt ett stängsel mellan åker och 
naturbetet eller slåtterängen. 



Ett övervuxet stenröse kan vara svårt att se men viktigt att bevara.  

Restaureirng 

Vid restaurering av betesmarker blir det fram-
förallt stora mängder grenar och ris. Vid utkör-
ning av avverkningsresterna är det viktigt att 
marken bär maskinerna. Är det inte tjäle att 
köra på så kan man vänta in en torr period un-
der vår eller sommar för att undvika skador på 
grässvålen. Extra viktigt är det att märka ut kul-
turspår och fornlämningar om det är snö eller 
om det är svårt att se dem. 



 

Här är det mjukt att gå! Hakmossan bör krattas eller brän-
nas bort för att bakcsippans frön ska ha möjlighet att gro. 

Noggrann skötsel 

De flesta arter i naturbetesmarken är beroende av att all 
vegetation som bildas under säsongen antingen betas 
eller slås och bärgas. Blir det en förnafilt på grund av för 
svag hävd har många arter svårt att föryngras. Du kan 
inte bara se utan faktiskt också känna det när du går på 
betet. Känns det mjukt under fötterna har du troligtvis 
också för mycket gammal vegetation kvar från föregå-
ende år.  

Hakmossa 

Hakmossa kan bli ett problem på vissa marker. Mossorna 
missgynnas av tramp men eftersom gräs och örter mins-
kar när mossorna tar över blir det ofta en ond cirkel 
eftersom djuren inte besöker marken lika ofta. Att 
bränna mark med mossa är svårt men värt ett försök och 
dessutom blir det enklare att kratta mossan. Krattning av 
mossan är annars ett arbetskrävande men mycket effek-
tivt sätt att bekämpa den.  

Alternativ skötsel av artrika marker 

Undersök gärna vad dina marker haft för historia och om 
du har några speciellt värdefulla och känsliga arter på 
dina marker. Du kanske har mycket slåttergynnad flora 
som svinrot eller klasefibbla på dina betesmarker? För-
sök ha ett sent betessläpp på en sådan mark åtminstone 
något eller några år under en femårsperiod. Är det lätt-
slaget kanske du kan sköta det med hjälp av slåtter något 
år. Se också tipsen om fållindelning. 

En betesfri säsong följt av bränning nästkommande år 
kan vara ett bra alternativ. Floran hinner under det be-
tesfria året blomma och fröa och vid bränningen försvin-
ner ändå fjolårets förnatäcke. Bränning ska ske så tidigt 
som möjligt på våren efter snösmältningen men se till att 
gräset är tillräckligt torrt för att eldas. På så sätt blir brän-
ningen effektiv samtidigt som djurlivet inte kommit igång 
efter vintern. Men det är viktigt att bränningen utförs så 
att elden  hålls under kontroll. 

Eld kan vara ett bra komplement till slåtter och bete. Var noggrann med brandgator så att elden inte sprider sig ut-
anför planerat område. 



Klasefibblor. Här behövs slåtter eller sent betessläpp för att 
gynna dem på bästa sätt. 

Fållindelning 

Det är viktigt att fållindela sin betesmark, så att djuren 
inte går på all mark hela säsongen. På så sätt blir det 
lättare att få alla delar av betesmarken välskött samtidigt 
som man kan få en bra tillväxt på sina betesdjur. Det gör 
också att det alltid finns fållor som är obetade, och där 
floran får tillfälle att blomma.  

Man bör ha minst tre fållor, där djurgruppen får rotera. 
Vid varje betesomgång bör hela fållan bli väldigt väl av-
betad, så att även de mindre populära arterna betas av, 
innan man flyttar djuren. På så sätt är det helt nytt och 
näringsrikt bete i fållan när djuren kommer tillbaka, och 
osmakligare arter får aldrig tid att breda ut sig.  

 

Fållindela efter floran 

Fållor som innehåller mycket ohävdsflora bör göras så 
små att djuren betar av all vegetation på bara några da-
gar. Då kan det bli mycket välskött, utan att det sätter 
ner tillväxten på djuren, och snart blir det en mer varie-
rad vegetation i även den fållan.  

Ytor med särskilt slåttergynnade arter som smörbollar, 
svinrot, klasefibbla m.m. bör göras små och hållas obe-
tade extra länge, helst 15 maj till 15 juli. Sedan bör fållan 
öppnas så att djuren snabbt kan beta av all vegetation, 
utan att det blir så mycket som bara blir nedtrampat.  

Man bör börja säsongen med att släppa djuren i den fålla 
där det brukar bli mest svårt att få det välbetat, och där 
det växer mest ohävdsarter, som älggräs eller veketåg. 
Ytor med kvävepåverkad mark, som f.d. åkermark, bör 
göras till egna fållor, så att det inte blir en näringstrans-
port från dessa ytor till naturbetesmarken. Fållor med 
f.d. åker kan gärna betas som den sista fållan i ordning-
en, eftersom den är lätt att putsa av om den hinner bli 
förvuxen. 

Här är stängsel satt i gränsen mellan åkermarksbetet och den fuktiga betesmarken. På så sätt kan man styra betet så att de 
fuktiga och mer svårskötta delarna betas först. 

Smörbollar blir högvuxna och gynnas av ett sent betessläpp. 



Ohävdsarter 

Under årtusendenas lopp har betesdjuren ätit av 
växterna och evolutionen har resulterat i olika sor-
ters försvarsmekanismer. Att vara växt och innehålla 
ämnen som är giftiga eller osmakliga för betesdjuren 
innebär en fördel som gör att växten undviker att bli 
uppäten.  

Alla ohävdsarter som ger problem på betet har olika 
egenskaper som att till exempel vara vassa, bittra 
eller giftiga. Dessa egenskaper gör att djuren ratar 
dem. Exempel på växter som är giftiga och som dju-
ren undviker är till exempel smörblommor, olika 
fräkenväxter och örnbräken. Giftet i smörblom-
morna är osmakligt och ratas därför av djuren på 
betet. När smörblommor torkas till hö eller varit 
ensilerade i minst två veckor bryts giftet ner.  

Sprängört och idegran finns sällan i betesmarkerna 
men är mycket giftiga. Djuren känner inte av detta 
och kan därmed få förgiftningssymptom. När det 
gäller hästar som bantas bör du vara observant på 
att de vid sådana tillfällen även kan äta växter de 
annars skulle undvikit. 

Åtgärder 

För att missgynna de oönskade växterna är det bästa 
att försöka dra näringen ur rotsystemet. Det gör du 
genom att slå av och ta bort ohävdsarterna två till 
tre gånger under juni-augusti. Undvik att växterna 
går i blom innan du slår av dem för att undvika 
fröspridning. Oavsett om du har eu-stöd eller ej får 
du inte använda kemiska bekämpningsmedel i en 
naturbetesmark. 

 

Expempel på ohävdsarter: 

Bergrör 

Björnbär 

Brännässla 

Hundkäx 

Lentåtel 

Skräppearter 

Slån 

Vass 

Veketåg 

Vägtistel 

Älggräs 

Örnbräken 

Björnbärssnår. Avgränsat och relativt litet bidrar snåret till mång-
falden men håll efter det i kanterna så att det inte sprider sig. 

Veketåg växer på blöta marker och kan bli besvärligt.  Även här 
gäller det att slå av dom flera gånger under säsongen. 

Örnbräken är giftig och ratas av betesdjuren. Samtliga blad i  ha-
gen kommer från samma rotsystem och därför bör alla blad slås 
av för att få bästa effekt. Slå av två-tre gånger per säsong.  



Olika djurslag 

Sambete eller växelbete mellan olika djurslag är ett effek-
tivt sätt att få en bra avbetning samtidigt som parasittryck-
et blir lägre. Olika djurslag betar på olika sätt och därför 
utnyttjas betet effektivare och djuren slipper äta omkring 
sina egna gödselhögar vilket minskar parasitsmittan. 

Ska du låna betesdjur kan det vara bra att se hur besätt-
ningen födosöker för att se hur de klarar av eventuella 
slyuppslag eller ohävdsarter. Olika besättningar betar på 
olika sätt men om man generaliserar så kan man säga att: 

Nöt 

Nötkreatur är generalister. De äter en blandning av gräs 
och örter genom att använda tungan för att samla ihop 
vegetationen och sedan slita av det. Det är fler besättning-
ar av köttras som äter slyuppslag än det är från mjölkras-
besättningar. Har du blöta marker är nötkreatur oftast 
lämpligast. 

Får 

Får föredrar örter framför gräs vilket är viktigt att tänka på 
om du har mycket värdefull flora. De är mycket duktiga på 
att bekämpa slyuppslag. Får är inte lämpliga på blöta mar-
ker. 

Get 

Getter äter sly framför gräs och örter och kan vara särskilt 
lämpliga på marker med en riklig föryngring av löv, speci-
ellt under en restaureringsfas. Tyvärr kan getter ibland 
gnaga av barken på träd och dessutom vara mycket svåra 
att hålla instängslade. 

Häst 

Hästar föredrar gräs framför örter. De äter ibland blad från 
träd och buskar men är inte effektiva på att bekämpa 
kraftiga slyuppslag. Däremot kan de ibland äta av barken 
på träd. Oftast sker det när de saknar grovfoder, framför-
allt på vintern men även sommartid om gräset är kortvuxet 
och spätt. Hästar kan tillgodogöra sig förvuxen vegetation 
betydligt bättre än idisslare då hästar kan kompensera ett 
lågt energiinnehåll med att äta mer, till skillnad från idiss-
larna. 

Häst, får och/eller nöt. Har du möjlighet att kombinera flera djurslag på din betesmark är det positivt för skötselresultatet men 
även för att minska mängden parasiter.  Djurslagen söker föda på olika sätt och hästar har inte samma parasiter som nöt och 
får. 



Träd och buskar 

För mesta möjliga mångfald är det positivt att i träd- och 
buskskiktet ha olika arter i olika åldrar. Genom att ha fyra ni-
våer i betesmarken med små buskar, stora buskar, små träd 
och stora träd har du direkt skapat en mer intressant betes-
mark både visuellt och för naturvärdena. Även här kan du 
tänka på var du har den mest intressanta floran så den får gott 
om ljus för att trivas.  

Att hamla träd på betesmarken har lång tradition i det gamla 
bondesamhället och du fortsätter en kulturhistorisk handling 
som gör att träden blir betydligt äldre och därmed mer biolo-
giskt intressanta. 

 



 Död ved 

Slyuppslag/röjningsrester är viktigt att du tar bort 
eftersom djuren har svårt att beta gräset samtidigt som 
det blir en skuggning som är till nackdel för floran. Faller 
det enstaka träd kan du gärna låta stammen ligga kvar 
men se till att trädkronan tas bort. Död ved är en brist-
vara i dagens landskap. Tänk gärna på att spara en vari-
ation av stående, liggande, solbelyst, och skuggad död 
ved.  

Framtiden 

Genom att du sköter din mark på rätt sätt bevarar du bio-
logisk mångfald och kulturvärden samtidigt som du kan 
producera mat, tjäna pengar, njuta av det öppna land-
skapet och bidra till att bevara de marker våra förfäder 
vårdat under så lång tid.  

Text: Marina Bengtsson tel 010-224 56 07 och Ingvar Claesson 010-224 52 50 

Foto: författarna samt  annan personal på Länsstyrelsen 


