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ÖVERSIKT OCH UTBREDNING 
Odlingslandskapet i Kronobergs län är mångfacetterat och har genom historien ändrat 

karaktär allt eftersom behoven fått styra markanvändningen. En röd tråd som dock löper 

genom historien är boskapsskötselns stora betydelse, vilken gjort länet rikt på äng och 

naturbetesmark som varit i någorlunda kontinuerlig hävd under tusentals år. Slåtterängar 

och betesmarker med lång kontinuitet av hävd är två av de mest artrika naturmiljöerna i 

landskapet. Men även åkermark bidrar till den biologiska mångfalden genom att skapa 

variation i landskapet, som födokälla för insekter och som livsmiljö för t.ex. åkerogräs. I 

princip alla de naturbetesmarker vi har idag är tidigare ängar, skogsbetet har övergått till 

produktionsskog och spannmålsodling på åkermark har i stor utsträckning ersatts av 

vallodling.   

Småskaligheten i brukandet är också kännetecknande för länet. Denna har inneburit att det 

trots förändrad markanvändning ändå funnits en grundläggande variation i landskapet 

genom vilken många arters livsmiljö kunnat säkerställas. Denna småskalighet har bevarats 

längst i byarna utanför odlingsbygden i länets centrala delar och kring Ljungby. Här har de 

naturliga förhållandena begränsat möjligheten till stordrift vilket fått till följd att 

naturvärdena bevarats i större utsträckning. Men dessa fläckar av öppet landskap i 

skogsbygd är också isolerade och mycket sårbara för igenväxning. 

I västra delen av länet är odlingslandskapet koncentrerat till isälvsavlagringarna och 

karaktäriseras av våtmarker som historiskt använts till slåtter, bete och mossodling samt 

utbredda ljunghedar som även de betats. De östra delarna har (med undantag för områden 

där berggrunden innehåller näringsrika bergarter) karaktäriserats av de fattigare jordarna 

vilket gett upphov till ett glesbefolkat, utspritt odlingslandskap med mer utpräglat 

skogsbete och små brukningsenheter. 

En fungerande grön infrastruktur för odlingslandskapet i Kronobergs län innebär att 

odlingslandskapets olika markslag behöver bevaras (och skötas) inom sammanhängande 

områden, och att sådana områden binds samman utan för många barriärer som förhindrar 

spridning. För att åstadkomma detta kan såväl urbana miljöer som linjeelement i form av 

t.ex. kraftledningsgator och vägkanter vara viktiga pusselbitar.  
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Figur 1: Odlingslandskapets utbredning i Kronobergs län baserat på andelen jordbruksmark och övrig öppen mark 

inom 1x1 km-rutor. Notera att de isolerade röda rutorna många gånger kan ha de högsta naturvärdena. 

 
Figur 2: Översiktlig markanvändning i odlingslandskapet. Kartan är skapad genom att beräkna det dominerande 

markslaget inom en svepande sökradie om 500 m. 
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Ett viktigt karaktärsdrag för 

odlingslandskapet i länet är den 

mosaik av markslag som 

uppstått genom det småskaliga 

brukandet av jorden. Ängar, 

betesmark, åker, skog, 

våtmarker och sjöar bryter hela 

tiden av landskapet och skapar 

viktiga övergångszoner mellan 

öppna och slutna miljöer. För 

att bättre kunna förstå hur 

dessa strukturer påverkar den 

biologiska mångfalden och 

skapar förutsättningar för en 

grön infrastruktur har 

Länsstyrelsen i Kronoberg, 

tillsammans med andra 

länsstyrelser i södra Sverige, 

låtit genomföra en analys av 

mosaikstrukturer i landskapet. 

Analysen bygger på att olika 

element som mosaiken antas 

generera (ströträd, flikighet, 

lövbryn) vägs samman till ett 

”mosaiksindex”.  

I Figur 3 syns tydligt att länet 

präglas av den småskaliga 

brukandestrukturen med 

generellt höga mosaikvärden i 

jämförelse med slättlandskapet i delar av Västergötland, Östergötland och Skåne. Främsta 

undantaget är det skogliga landskapet i nordöstra delarna av länet, som fortsätter upp mot 

nordost. De skarpa kontrasterna mellan låga indexvärden (mörkblått) och höga 

indexvärden (gult) är främst en effekt av sjöar och större skogsområden. 

  

Figur 3: Mosaikindex i södra Sverige. Färgerna visar indexvärdet för 1x1 km-

rutor. 
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I kartbilden i 4 har andelen mark med mosaikindexvärden över 0,95 analyserats vilket ger 

en bild av större områden i länet med hög grad av mosaikstruktur. I jämförelse med bilden 

av odlingslandskapets utbredning syns tydligt att det, inte oväntat, är de mer perifera 

delarna som ofta har den rikaste mosaikstrukturen. Detta innebär att det i de centrala 

delarna av odlingslandskapet är särskilt viktigt med strukturer som bryter av och bidrar 

med variation.  

Figur 4: Områden med hög andel mark med högt mosaikindex. 

Som jämförelse kan en bild av åkermarkens splittringsgrad omkring år 1950 studeras (Figur 

5). Även om analyserna inte är direkt jämförbara kan det vara värt att notera att den förr så 

framträdande mosaikstrukturen i Uppvidinge tycks ha gått tillbaka kraftigt, troligtvis på 

grund av att mindre skiften av öppen mark har planterats med skog. 

Störst utbredning av mosaikartat odlingslandskap finns idag de södra delarna av länet. 

Dessa delar kan sägas vara de som ännu brukas i relativt stor utsträckning men som riskerar 

att "stå näst i tur" vid en fortsatt strukturell nedläggning av lantbruk. 
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Figur 5: Åkermarkens splittringsgrad omkring 1950 (Riksantikvarieämbetet, 1998). 

ODLINGSLANDSKAPET I ETT LANDSKAPSKARAKTÄRSPERSPEKTIV 

I riksantikvarieämbetets agrarhistoriska landskapsanalys delas Kronobergs län in i två 

huvudområden som ungefärligen motsvarar de medeltida folklanden Finnveden respektive 

Värend, där Finnveden såväl naturgeografiskt som agrarhistoriskt har stora likheter med 

Halland och norra Skåne medan Värend mer hänger samman med det småländska 

höglandet. Områdena kring Ljungby och Växjö har, bland annat tack vare de rikare 

jordarna, utgjort centralbygder i respektive del (Riksantikvarieämbetet, 1998). En 

fördjupad indelning av de olika delarna har också gjorts utifrån kriterier som t.ex. historisk 

bebyggelsestruktur och kolonisationsförlopp, dessa indelningar framgår av högra bilden i 

Figur 6. 
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Figur 6: Indelning i agrarhistoriska karaktärsområden 

Särskilt värt att nämna i sammanhanget är den transformation som västra delen av länet har 

genomgått. Från att ha varit ett av Smålands mest ängdominerade områden, med stora 

arealer hävdad myrmark, uppvisar denna länsdel idag den lägsta andelen bevarad ängs- och 

hagmark (Riksantikvarieämbetet, 1998). En utsökning av arter knutna till hävdade 

våtmarker visar också en tydlig förskjutning till den västra delen av länet, vilket förstärker 

bilden av att biotoper som t.ex. svämängar, fuktängar m.m. har varit historiskt viktiga för 

artrikedomen. Den stora arealminskningen av sådana livsmiljöer genom dikning, 

beskogning eller upphörd hävd, gör att fuktiga gräsmarksmiljöer bör prioriteras särskilt i 

denna länsdel. I västra delen av länet har även funnits stora arealer ljunghed som tillkommit 

genom svedjande och bete, men som idag i huvudsak återgått till skogsmark. 1995 

beräknades andelen välbevarad ängs- och hagmark i procent av den totala jordbruksmarken 

i Markaryd, Ljungby, Alvesta och Älmhult till mindre än 3 procent 

(Riksantikvarieämbetet, 1998). 

Att återge beskrivningarna av de olika karaktärsområdena i denna handlingsplan bedöms 

inte vara nödvändigt eftersom dessa finns tillgängliga i Riksantikvarieämbetets rapport. För 

det fortsatta arbetet med grön infrastruktur skulle det däremot finnas ett värde i att 

närmare studera artsammansättningen inom framförallt de två huvudområdena. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER I ODLINGSLANDSKAPET 
Odlingslandskapets bidrar med en rad ekosystemtjänster. För att identifiera dessa är det 

möjligt att använda Naturvårdsverkets förteckning av ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, 2017). 

I nedanstående bild visas exempel på generella ekosystemtjänster som skogen levererar: 
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Figur 7: Ekosystemtjänster i odlingslandskapet (illustration från Naturvårdsverket och Jordbruksverket) 

Ekosystemtjänster kan delas upp utifrån den geografiska relationen mellan var tjänsten 

produceras och var nyttan skapas. En global lägesoberoende ekosystemtjänst skapar nyttor 

för människor oavsett var tjänsten produceras, som exempel kan nämnas de genetiska 

resurser som härbärgeras i odlingslandskapet. Vissa ekosystemtjänster skapar nytta på eller 

i närheten av den plats där tjänsten produceras, t.ex. naturlig skadedjursbekämpning, 

medan andra skapar nytta på en annan plats, t.ex. produktion av livsmedel. Vilken nytta 

som är intressant för en aktör bestämmer alltså var de producerande ekosystemen ska sökas 

och säkerställas.  

På senare tid har i synnerhet produktion av livsmedel och elektricitet uppmärksammats 

som viktiga att säkerställa på mer lokal nivå för att minska sårbarheten vid en eventuell 

kris och för att minska belastningen på klimatet. För att sådan produktion ska kunna vara 

långsiktigt hållbar krävs stabila, fungerande ekosystem som upprätthåller naturens förmåga 

att skapa nyttor, t.ex. genom att insekter pollinerar grödor. Friska ekosystem kan 

åstadkommas genom att upprätthålla en variation av miljöer. Detta skapar samtidigt 

motståndskraft mot olika typer av störningar som annars kan påverka ekosystemtjänsterna 

negativt, t.ex. skadedjursangrepp.  Exempel på variationsbringande inslag är åkerrenar, 

stenmurar, öppna diken, småvatten, våtmarker, odlingsrösen/stentippar, 

överloppsbyggnader, solitärträd, allér, hamlade träd, brukningsvägar, fägator, brunnar och 
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källor, byggnadsgrunder och fornlämningar. Dessa bildar olika typer av livsmiljöer och 

spridningsvägar i landskapet. Även brynzoner mellan öppen och trädbevuxen mark är ett 

viktigt inslag som livs- och spridningsmiljö för arter, som dessutom levererar 

ekosystemtjänster eftersom de utgör födokälla för viltet.  

Förutom en kombination av olika markslag krävs rätt typ av skötsel för att hålla 

ekosystemen och den biologiska mångfalden intakt. Många arter är direkt eller 

indirekt beroende av betande djur som håller landskapet öppet. Betande djur är med andra 

ord både en direkt nytta (livsmedel) och en vital komponent för det fungerande 

ekosystemet. 

Även åkrar har dubbel funktion. De är inte bara en viktig födokälla för människor utan 

även för insekter. De är dessutom ett viktigt habitat för många hotade åkerogräs. Denna 

mångfunktionalitet visar vikten av att väga in olika typer av ekosystemtjänster i en 

bedömning av markens värde. Ett ensidigt fokus på livsmedelsproduktion genom 

arealmaximering och användning av bekämpningsmedel sker på bekostnad av andra 

ekosystemtjänster som är långsiktigt nödvändiga. 

Ett annat exempel på mångfunktionalitet är våtmarker i odlingslandskapet vilka är mycket 

betydelsefulla för den biologiska mångfalden och samtidigt viktiga för att minska utsläpp 

av miljögifter och näringsämnen i vatten. 

Även brynzoner mellan öppen och trädbevuxen mark är ett viktigt inslag som livs- och 

spridningsmiljö för arter, som dessutom levererar ekosystemtjänster:

 

EXEMPEL PÅ EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS: OMRÅDEN MED GODA 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÖNSAM LIVSMEDELSPRODUKTION 

Kommuner och länsstyrelser ställs med jämna mellanrum inför att bedöma hur olika 

åtgärder påverkar möjligheterna att bedriva ett långsiktigt rationellt jordbruk. Det kan t.ex. 

handla om att ta jordbruksmark ur produktion för exploatering, för plantering av skog 

eller att en ny vägsträckning ska dras som försvårar arbetet för lantbrukaren. I vissa 

områden är förutsättningarna redan dåliga och ytterligare negativ påverkan spelar därmed 

Gynnar biologisk 
mångfald och 

skapar viltfoder...

...vilket minskar 
betestrycket från 

klövvilt...

...vilket skapar 
förutsättningar 

för lyckade 
tallföryngringar...

...vilket gynnar 
tallarter.
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ingen större roll för livsmedelsproduktionen. Men i andra områden kan en negativ 

påverkan förhindra ett effektivt brukande av jorden i framtiden.  

I Kronobergs län finns få aktiva lantbrukare och marken som brukas är till övervägande 

delen arrenderad. Detta innebär att en och samma verksamhetsutövare kan ha mark spridd 

över flera byar och gårdar. Ju mer samlat jordbruksmarken ligger desto bättre är 

förutsättningarna för ett rationellt storskaligt brukande. Även om det inte finns några 

aktiva lantbruksföretag idag är det viktigt att förutsättningarna bibehålls för framtiden.  

Genom att beräkna hur mycket blocklagd mark som finns inom en 2,5 km-radie från varje 

given punkt skapas en bild av jordbruksblockens spridning: 

 
Figur 8: Koncentration av jordbruksmark 

Även blockens storlek har betydelse för ett rationellt storskaligt brukande. Få stora block 

ger förutsättningar för ett mer rationaliserat brukande än många små. En beräkning av 

blockens genomsnittliga storlek inom en radie om 2500 m ger nedanstående karta. 
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Figur 9: Genomsnittlig blockstorlek 

Exakta gränsvärden för när ett område ska anses ha goda eller dåliga förutsättningar för 

lönsamt jordbruk går inte att slå fast eftersom många andra faktorer också spelar in. 

Analysen ger ett kunskapsunderlag som bör användas som en del i en sammanvägd 

bedömning. Genom att kombinera de två kartorna och göra skikten genomskinliga 

framträder områden som både har en genomsnittlig blockstorlek över 1 ha och en 

genomsnittlig andel åkermark/ha som överstiger 10 %. Möjligen kan dessa sägas vara 

viktiga kärnområden för livsmedelsproduktion i länet. 
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Figur 10: Kärnområden för storskalig livsmedelsproduktion 

ARTERNA I ODLINGSLANDSKAPET 
I odlingslandskapet har ett brett spektrum av arter funnit sin nisch genom den mångfald av 

miljöer som det historiska brukandet genererat. Kombinationen av örtrika, näringsfattiga 

gräsmarker, ruderatmark, våtmarker och småvatten, sandblottor och annan markstörning 

är gynnsamma för många arter anpassade till det öppna landskapet. Men i 

odlingslandskapet har också ett mycket stort antal arter som egentligen är anpassade till 

den interna dynamiken i en naturskogsartad ädellövskog funnit sin sista fristad tack vare 

trädklädda betesmarker och inägor med gamla träd. Den absoluta majoriteten av värdefulla 

ädellövträd (och triviallövträd) återfinns idag inom de forna inägomarkerna. 

HOTADE ARTER MED ÅTGÄRDSPROGRAM 

31 av de arter som ingår i ett åtgärdsprogram för hotade arter och som återfinns i 

Kronobergs län är knutna till odlingslandskapet: 

Organismgrupp Art Rödlistekategori Viktiga faktorer 

Däggdjur barbastell Sårbar (VU) Gårdsmiljöer, äldre 

lövträd, trädgårdar, 

gräsmark 

Fjärilar silverfläckspraktmal 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Grova, ihåliga eller 

skadade ekar 
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slåttergubbemal Sårbar (VU) Hagmarker och 

ogödslade 

betesmarker med 

slåttergubbe 

Fåglar kornknarr Nära hotad (NT) Torra strandängar, 

vallåkrar 

Grod- och kräldjur sandödla Sårbar (VU) Torra marker med 

hög vegetation, 

sandblottor 

Halvvingar spindelörtskinnbagge Nära hotad (NT) Torr, mager, gärna 

sandig mark med 

spindelört 

Kärlväxter rutlåsbräken 

 

 

 

klockgentiana 

 

 

fältgentiana 

 

 

åkerfibbla 

 

 

kalvnos 

 

 

 

 

korndådra 

 

 

 

vityxne 

 

 

 

smalbladig lungört 

 

 

mosippa 

Sårbar (VU) 

 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

Torra, öppna, 

kortvuxna 

gräsmarker 

 

Fuktig gräsmark, 

hävd 

 

Ogödslad mark, 

hävd 

 

Näringsrik mark, 

sand, åkrar 

 

Torr kulturmark, t.ex. 

åkrar, trädgårdar, 

ruderatmark 

 

Leriga, kalkrika 

jordar, t.ex. åkrar 

och trädgårdar 

 

Näringsfattig 

hävdad gräsmark  

 

Torr gräsmark med 

begränsad hävd 

 

Torra hedar, 

markstörningar 

Skalbaggar kardinalfärgad rödrock 

 

 

mulmknäppare 

 

 

svart guldbagge 

 

 

läderbagge 

Nära hotad (NT) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Starkt hotad (EN) 

 

 

Nära hotad (NT) 

Grov ihålig ek, ask 

och lind 

 

Grova ihåliga 

lövträd 

 

Grova ihåliga 

lövträd, främst ek 

 

Grova ihåliga 

lövträd 

Spindeldjur hålträdsklokrypare 

 

dvärgklokrypare 

Nära hotad (NT) 

 

Nära hotad (NT) 

Äldre lövträd 

 

Äldre lövträd 

Steklar rapssandbi 

 

 

slåttersandbi 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

Sandblottor, 

salixarter, raps 

 

Hårt packad 

mineraljord, fibblor 
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guldsandbi 

 

 

monkesolbi 

 

 

 

väddgökbi 

 

 

ölandsgökbi 

 

 

storfibblebi 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Sårbar (VU) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

Sandblottor, 

väddarter 

 

Sandblottor, 

blåmunkar (monke) 

 

Torrängar, 

åkervädd, 

förekomst av 

väddsandbi 

 

Fibblor, förekomst 

av storfibblebi 

 

Sandblottor, fibblor 

Storsvampar blårödling 

 

 

fager vaxskivling 

 

 

praktvaxskivling 

Sårbar (VU) 

 

 

Nära hotad (NT) 

 

 

Nära hotad (NT) 

Ogödslad mark, 

kalk 

 

Ogödslad mark, 

hävd, kalk 

 

Ogödslad mark, 

hävd, lågt pH 

  

Denna lista innehåller ett begränsat urval av arter, vara somliga endast har enstaka 

förekomster i länet. Den bidrar dock ändå till att ge en bild av olika ekologiska samband 

som generellt är nödvändiga att upprätthålla i odlingslandskapet för att bibehålla biologisk 

mångfald. Genomgången understryker vikten av ett landskap med såväl åker- och 

ruderatmark som hävdade gräsmarker och trädmiljöer. Den pekar också på den särskilda 

betydelsen av sandiga, torra marker. 

Även många andra arter som tidigare varit vanliga i odlingslandskapet har en negativ 

utveckling. Nedan följer exempel på arter som kan anses vara representativa för 

odlingslandskapet i Kronobergs län, och som kan användas för att bättre förstå de 

utmaningar som den biologiska mångfalden i odlingslandskapet står inför.  

 



 
 
 
 

Del 2B. Nulägesbeskrivning: Ett rikt odlingslandskap 

Sida 17 av 53 

 
Foto: Naturvårdsverket 

 

Backsippa 
Förekommer på torra backar och sandfält, främst i sydöstra 
delarna av landet. Kräver markstörning, t.ex. bete eller 
bränning. 
 

 

Stare 
Häckar i anslutning till jordbrukslandskap, i tätorter eller 
andra öppna marker. Är under häckningstid helt beroende 
av öppna gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den föredrar 
kortsnaggade naturbetesmarker framför kultiverade 
betesmarker, och följer ofta kor eller andra betande kreatur. 
 

 
Foto: Erik Stålfors1 

Åkergroda 
Finns ofta på fuktiga ängsmarker och kärr i 
kulturlandskapet. Reproduktionen sker helst i fiskfria 
småvatten. Hotas av både intensifierat jordbruk och 
nedläggning av jordbruk. 
 
 
 

 
Foto: Loison Le Fur2 

Väddsandbi 
Sandbin gräver sina bogångar i marken och provianterar 
cellerna med pollen från blomväxter. Väddsandbiet lever 
framför allt i halvöppna, gärna sandiga torrängsbiotoper. 
Arten hotas av övergödning och ogräsbekämpning på 
odlingsmark och är mycket känslig för intensivt bete. Alla 
dessa faktorer omöjliggör riklig blomning hos värdväxten 
(Väddarter). 

 

Förklaringen till den negativa utvecklingen hos de flesta av dessa arter ligger i en generellt 

försämrad kvalitet i odlingslandskapet när det gäller de strukturer som arterna kräver. 

Detta kan bero såväl på ett alltför intensivt brukande som ett upphört brukande. Det är 

därför nödvändigt att i arbetet med grön infrastruktur både hitta nya sätt att skapa dessa 

strukturer och att genom kunskapsuppbyggnad och dialog bibehålla de som ännu finns. 

Detta arbete bör prioriteras till områden med goda förutsättningar för hög biologisk 

mångfald. 

                                                
1 Erik Stålfors - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19176098 
2  Loison Le Fur - de chez moi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10681981 
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ÖVERGÅNGSMILJÖER 

BRYNMILJÖER 

I brynmiljöer lever arter knutna till det halvslutna landskapet som förr utgjort en stor 

andel av Kronobergs län i form av betade skogar och träd- och buskbärande 

hagmarksmiljöer. Buskarna kan ge föda åt insekter, fåglar och vilt och när det gäller 

brynmiljöer kan såväl skogslevande arter som arter knutna till det öppna landskapet hitta 

sin plats, vilket bidrar till att göra dessa miljöer mycket artrika. Blomrikedom och 

vindskydd skapar gynnsamma förhållanden för särskilt insekter som bin, fjärilar och 

gräshoppor. Även vissa däggdjur, som t.ex. hasselmus, är beroende av buskmiljöerna. 

Brynmiljöer är ett bra exempel på den stora samhällsnyttan hos åtgärder som för den 

enskilda brukaren är kostsam. 

Kanterna mellan skogs- och jordbruksmark karaktäriseras idag i många fall av skarpa 

övergångar mellan skogsmark och jordbruksmark. En analys baserade på den nationella 

inventeringen av landskapet i Sverige (NILS) som samlar in data för att kunna följa 

landskapets utveckling i landet, visar att ungefär hälften av skogskanterna har en tvär 

övergång mellan skogs- och jordbruksmark, alltså utan brynmiljö.3 I analysen görs inga 

regionala fördjupningar men en illustration av läget i länet kan ges genom att beräkna 

arealen lövbryn inom en sökradie, se Figur 11. Denna nationella jämförelse visar att 

Kronobergs län, trots riklig förekomst av skog som gränsar mot åker- och betesmark inte 

utmärker sig utan generellt ligger på en låg till medellåg nivå av lövbrynsareal. Detta skulle 

kunna ses som att man i Kronobergs län är sämre på att skapa lövbryn än i andra delar av 

landet. Man ska komma ihåg att analysen bygger på absoluta tal och att det i ett område 

med liten andel öppen mark inte spelar någon roll om alla bryn är lövbryn, eftersom den 

totala arealen ändå inte blir särskilt stor. Länsstyrelsens bedömning är dock att brynmiljöer 

mellan skog och odlingslandskap är ovanliga i länet och att det i de fall de förekommer är 

zoner av igenväxning på jordbruksmarkens bekostnad. I Kronobergs län har taggbuskar 

som t.ex. slån, hagtorn och nypon begränsad utbredning vilket kan bidra till svårigheten att 

få upp nya plantor av betesbegärliga arter som t.ex. hassel. Bryn som lämnas för fri 

utveckling förlorar den för artrikedomen så värdefulla solinstrålningen genom att de växer 

igen. I områden med mycket klövvilt kan viltbetet bidra till att hålla brynstrukturen öppen 

och varierad. Även tama betande djur kan hålla brynen öppna, men eftersom brynen 

överlag återfinns på ”skogssidan” blir de oåtkomliga för tamdjuren. Detta gör att bryn 

generellt är en skötselkrävande miljö, vilket innebär kostnader för brukaren. I 

miljömålsrådets rapport om brynmiljöer görs en genomgång av styrmedel som gynnar 

respektive missgynnar brynen. Som exempel på styrmedel som missgynnar anläggning och 

                                                
3 SLU, 2015. Jordbrukslandskapet. Tillstånds- och förändringsanalyser baserade på data från NILS. SLU:s 
arbetsrapport 445 2015. 
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skötsel av bryn tar rapporten 

upp Skogsvårdslagens krav på 

återplantering och 

definitionen av betesmark 

inom jordbrukarstöden som 

inte skapar tillräckliga 

incitament för skötsel. 

(Jordbruksverket, 2018) 

Ett problem med buskmiljöer 

överlag är att de i 

skötselåtgärder ofta röjs bort 

utan urskiljning. Delvis på 

grund av att buskar ses som ett 

led i en igenväxning som 

hindrar sikt och 

framkomlighet men också på 

grund av bristfällig kunskap 

om buskarnas värde som 

komplement till gräsmarken. 

Det är viktigt att i t.ex. olika 

sorters skötselplaner också 

säkerställa tillgången till 

buskmiljöer.   

Figur 11: Täthetsanalys av lövbryn i södra Sverige (Länsstyrelsen i Örebro 

län, oktober 2017). De olika färgerna i kartan visar areal potentiella 10 

meter breda lövbryn inom 5x5 km 
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FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN I ETT 

LÄNSPERSPEKTIV 
På grund av odlingslandskapets karaktär i länet, med huvudsakligen små fläckar av öppen 

mark kring byarna i ett i övrigt skogsbevuxet landskap, har Länsstyrelsen bedömt att det 

inte finns anledning att peka ut särskilda värdetrakter för odlingslandskapet. Istället bör 

fokus ligga på en lägre skalnivå. För att ändå ge ett regionalt perspektiv finns dock 

anledning att studera hur värdefulla avsnitt av småbrukat odlingslandskap fördelar sig i 

länet. 

RIKSINTRESSEN OCH ODLINGSLANDSKAPETS BEVARANDEOMRÅDEN 

Viktiga områden för odlingslandskapet har tidigare identifierats utifrån ett 

objektsperspektiv baserat på lokalkännedom och fältbesök. År 1998 togs en nationell 

strategi för odlingslandskapets bevarande fram och i samband med detta pekade 

Länsstyrelsen ut de områden i länet som man ansåg mest värdefulla ur natur- och 

kulturvärdessynpunkt. Denna kunskap vägdes sedan in i utpekandet av 

riksintresseområden för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

 
Figur 12: Riksintresseområden karaktäriserade som odlingslandskap (blåa) samt odlingslandskapets 

bevarandeområden (orange) 

SAMMANLÄGGNING AV ANALYSER 

För att komplettera tidigare utpekanden och skapa en bättre bild av odlingslandskapets 

kvalitet i sin helhet är det möjligt att kombinera data som indikerar odlingslandskap med 
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höga värden. En sådan analys har genomförts genom att kombinera tre olika typer av 

indata: 

• Mosaikindex 

• Artvariation 

• Täthet av värdekärnor 

En utsökning i Artportalen av artfynd knutna till odlingslandskapet4 de senaste 25 åren kan 

tillföra information om de mest betydelsefulla landskapsdelarna i länet när det gäller 

biologisk mångfald knutet till odlingslandskapet. Valet av tidsspann är satt utifrån en 

avvägning mellan att maximera datamängden och samtidigt visa en så aktuell bild som 

möjligt. Eftersom data från Artportalen bygger på möjligheten för vem som helst att lägga 

in information måste materialet användas med försiktighet. Det speglar inte bara de mest 

intressanta områdena, utan också de områden som är lättillgängliga för människor med 

intresse och kunskap om arter. Dessutom kan varje enskild punkt representera samma 

artförekomst vid två olika tillfällen eller i närheten av varandra. Något av detta kan 

kompenseras för genom att istället studera artvariationen inom ett begränsat område. Detta 

ger en bättre bild av landskapssammanhanget och följer också principen om att den 

biologiska mångfalden är korrelerad till den totala ytan livsmiljö inom ett område. Ju 

större yta livsmiljö, desto artrikare. I bilden till höger är artvariationen analyserad inom en 

sökradie om 2 km vilket får anses representera ett, åtminstone i teorin, sammanhållet 

område.  

  
Figur 13: Artfynd och variation av arter knutna till odlingslandskapet 

 

Trakten kring Älmhult med dess ängsmarker kring t.ex. Höö, Taxås och Råshult sticker ut 

tillsammans med nordöstra delen av länet där ett mer ålderdomligt odlingslandskap till viss 

del fortfarande finns bevarat och där många arter knutna till torrare gräsmarker påträffas. 

Även området kring Växjö syns tydligt i kartan, vilket till viss del kan förklaras av dess 

lättillgänglighet för inventerare. Artvariationen är dock ändå ett faktum vilket tydligt visar 

                                                
4 Arter där jordbrukslandskapet är klassat som viktigt för arten enligt Artdatabanken. Arter på listan där även 
skogslandskapet är klassat som viktigt har tagits bort för att renodla resultatet.  
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den viktiga roll tätorter spelar i bevarandet av odlingslandskapets arter, både som barriärer 

och som refugier och viktiga spridningslänkar. 

När det gäller värdekärnorna är dessa främst ängs- och betesmark, men även grupper av 

skyddsvärda träd. Värdekärnorna är hämtade från Jordbruksverkets TUVA-databas (som 

innehåller information från Ängs- och betesmarksinventeringen) samt den markklassning 

av jordbruksblock som ligger till grund för hanteringen av jordbrukarstöden. Därtill läggs 

data från Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd samt viss information från 

nyckelbiotopsinventeringen (hagmark, kulturmark).  

Genom att beräkna hur mycket yta värdekärna som finns inom en sökradie om 2 km 

framträder följande bild. 

 
Figur 14: Täthetsanalys av gräsmarksvärdekärnor (total yta inom 2000 m sökradie) 

Genom att dela in respektive skikt i fyra klasser och poängsätta dessa (0-3 poäng) baserat på 

naturliga avgränsningar i fördelningen hos cellvärdena, är det möjligt att få en sammanlagd 

bild av fördelningen av odlingslandskapet värden i länet. Därmed erhålls en (teoretisk) bild 

av var odlingslandskapet med bäst förutsättningar för funktionalitet har sin utbredning. På 

nedanstående karta representerar rött den maximala sammanlagda poängen (9 poäng) 

medan blått representerar den minsta poängen (0 poäng). 
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Figur 15: Sammanställning av odlingslandskapets värden 

 

Kärnområdena med höga värden är utspridda över länet men tonvikten åt östra delen av 

länet är tydlig. Det centrala odlingslandskapet är väl representerat men något som är 

särskilt viktigt att notera är de höga värdena i nordöstra delen av länet, som har mer 

karaktär av skogsbygd men med lång tradition av småskaligt brukande. 

Vid en jämförelse med den inventering av vilda växter som föreningen Smålands flora 

genomfört kan konstateras att de mest artrika områdena sammanfaller väl med de områden 

som får höga poäng i sammanställningen. I inventeringen finns dock ett större område norr 

om Åsnen med stor artrikedom som inte framträder lika tydligt i sammanställningen. I 

sammanhanget kan nämnas att inventeringen visar att artrikedomen överlag är betydligt 

lägre i Kronobergs län än i Kalmar och östra delarna av Jönköpings län.  

VIKTIGA STRÅK I NATURVÅRDSARBETET I ODLINGSLANDSKAPET 

Utifrån den tidigare redovisade agrarhistoriska karaktärsområdena och fördelningen av 

odlingslandskapets värden i länet går det att på en grovt generaliserad, regional skala 

urskilja vissa stråk till vilka naturvårdsarbetet kan prioriteras för att bevara en ryggrad av 

det värdefulla odlingslandskapet. Stråken knyter samman de centrala och de perifera 

delarna och anknyter också till områden med höga värden i grannlänen. Viktigt att notera 

är att sex av åtta av länets centralorter berörs av de stråk som föreslås här. Detta 

understryker vikten av att kommuner arbetar för att urbana miljöer och exploatering kring 

tätorten främjar odlingslandskapets värden. 
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Figur 16: Viktiga stråk för naturvårdsarbetet i odlingslandskapet ur ett regionalt perspektiv 

 

När det gäller riksintresseområden kan det vara lämpligt att vid en eventuell framtida 

revidering väga in områdenas strategiska belägenhet ur ett grön infrastruktur-perspektiv, så 

att de i ännu större utsträckning blir knutpunkter i ett sammanhängande odlingslandskap, 

som exempelvis kan följa den föreslagna inriktningen i Figur 12.  

HOT, PÅVERKAN OCH HINDER FÖR 

ODLINGSLANDSKAPETS VÄRDEN 

MINSKAT BRUKANDE SOM LEDER TILL IGENVÄXNING 

Det äldre odlingslandskapets struktur, där gården med sina inägor av åker och äng omges 

av betad utmark, har under 1900-talet förändrats kraftigt. Många tidigare ogödslade ängar 

och naturbetesmarker har gödslats och ängar har övergått till åker, betesmark eller skog. 

Många småbiotoper har rationaliserats bort eller växt igen och en del jordbruksmark har 

överförts till skogsmark. Förändringarna har inneburit stor påverkan på många växt- och 

djurarter som är anpassade till dessa miljöer. De marker i odlingslandskapet som idag utgör 

naturliga betesmarker och ängar utgör endast en spillra mot vad som fanns i början av 

1900-talet. Och den negativa trenden fortsätter i modern tid. Mellan år 1995 och år 2016 

har antalet företag med mer än 2,1 ha åker minskat från 3142 till 2017 stycken och under 

samma tidsperiod har totalantalet nötkreatur minskat från 69 504 stycken till 63 642. 
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Miljömålsuppföljningen visar tydligt den förändring som successivt sker i 

odlingslandskapet. Arealen åker i länet minskade mellan år 1995 och år 2016 med 17,4 

procent vilket är bland de största minskningarna i landet. Arealen betesmark minskade 

mellan år 2000 och 2014 med 12,3 procent. År 2016 inleddes en ominventering av ängs- och 

betesmarker. Marker utan information om nuvarande status i TUVA-databasen 

prioriterades. Från 2017 har också marker som ingår i miljöersättning för särskilda värden 

men saknas i TUVA-databasen inventerats. För Lessebo och Alvesta kommuner är 

inventeringen avslutad och resultatet visar att 26 procent av den ominventerade arealen i 

Lessebo är ohävdad medan den i Alvesta uppgår till 13 procent. 5 

Genom datortolkning av den ekonomiska kartan utförd inom ett projekt på Stockholms 

universitet (Auffret, o.a., 2017)är det möjligt att åskådliggöra igenväxningen av 

odlingslandskapet geografiskt. Klassningen av ekonomiska kartan är schablonartad och 

innehåller vissa systematiska fel. Men på en grov skala är det ändå ett användbart material 

för att åskådliggöra hur landskapet slutit sig inom olika delar av  länet. 

  
Figur 17: Andel öppen mark inom 3x3 km-rutor baserat på ekonomiska kartan (vänster) och marktäckedata (höger). 

 

En generell minskning av arealen 

öppen mark kan ses över hela länet 

och den öppnare landskapsbild som 

i vänstra bilden framträder som 

representativ för en stor del av länet 

återfinns nu bara i det mest 

utpräglade odlingslandskapet. 

Jordbruksmark som tas ur 

produktion ska anmälas till 

Länsstyrelsen (om åtgärden inte är 

av ringa betydelse) och det är 

därmed möjligt att göra en geografisk sammanställning av ytan jordbruksmark som tagits 

                                                
5 Miljömålsuppföljning i Kronobergs län 2017 

Figur 18: Areal jordbruksmark ur produktion 2009-2017 
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ur produktion sedan 2009. Sammanställningen visar på en tyngdpunkt i de södra och i de 

centrala delarna av länet (Figur 18). Nedläggning av jordbruksmark genom exempelvis 

igenplantering sker snabbare i 

trakter där efterfrågan på 

jordbruksmark är låg. Att vissa 

skogsbygder endast uppvisar en 

liten areal nedlagd jordbruksmark i 

kartan i Figur 18 har sin förklaring i 

att denna utveckling där skett i stor 

utsträckning redan innan 2009. 

Detta illustreras t.ex. av Figur 19 

som visar en sammanställning av 

nedlagd åkermark mellan 1950 och 

1994. 

Ytterligare en sammanställning som visar på odlingslandskapets utveckling är minskningen 

av arealen jordbruksblock klassade som betesmark från 2009 till 2017, i absoluta tal. 

Generellt kan man konstatera att betesmarken försvinner ganska jämnt fördelat över de 

områden där odlingslandskapet har sin främsta utbredning.  

 
Figur 20: Areal jordbruksblock som inte längre är klassade som betesmark (vänstra bilden) samt geografisk fördelning 

av antalet nötdjurbesättningar i länet (högra bilden). 

Utifrån vad som framgår i Figur 20 finns en negativ trend i stora delar av länet, även de 

mer centrala. Men i det är också i de mer centrala delarna som det fortfarande finns aktiva 

brukare i större utsträckning, vilket framgår av den högra bilden i 20 som visar 

koncentrationen av nötdjurbesättningar i länet. 

Den bild som framträder är således en till viss del geografiskt diversifierad hotbild mot den 

gröna infrastrukturen i odlingslandskapet, i synnerhet när det gäller naturbetesmarken. I 

skogsbygden, framförallt i östra delarna av länet, finns relativt stora arealer ängs- och 

betesmark som har, eller fram tills nyligen har haft, höga naturvärden. Eftersom det 

generellt är svårare att få jordbruket lönsamt i skogsbygden har nedläggningen av jordbruk 

gått fortare och bristen på betande djur gjort att igenväxningen och fragmenteringen här 

Figur 19: Andel nedlagd åkermark 1950 – 1994 

(Riksantikvarieämbetet, 1998) 
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har gått längre än i mellanbygd. Det finns många aspekter som försvårar jordbruksdrift i 

skogsbygd till skillnad från mellan- och slättbygd. Jordbruksmarken består av i genomsnitt 

mindre skiften med större avstånd mellan skiftena. Men även samhällsstrukturer som t.ex. 

infrastruktur och dagligvaruhandel påverkar förutsättningarna för att bedriva lantbruk. I 

dessa trakter är det med andra ord bristen på lantbrukare och boskap i sig som hotar den 

gröna infrastrukturen. I mellanbygd kan rationaliseringar istället få konsekvensen att betet 

flyttas till mer produktiv och sammanhållen mark. Det är alltså inte nödvändigtvis för lite 

betande djur som är problemet här utan att få till bete på mindre produktiv mark och att 

hålla ett lagom intensivt betestryck. 

Exploatering av jordbruksmark har generellt inte varit något stort hot mot 

odlingslandskapet i länet men efterhand som jordbruksmarken minskar så finns det skäl att 

vara vaksam på den exploatering som trots allt sker. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Jordbruksverket har tagit fram en rad rapporter som beskriver klimatförändringarnas 

påverkan på jordbruket och som finns att tillgå på Jordbruksverkets webbsida. När det 

gäller odlingslandskapets naturvärden kan man anta att ett större inslag av naturliga 

störningar i form av markbränder, översvämningar och torka på det stora hela kan gynna 

konkurrenssvaga gräsmarksarter. Dock ökar riskerna för att enskilda eller nätverk av 

värdekärnor slås ut, vilket med tanke på landskapets fragmentering kan leda till att lokala 

populationer försvinner utan att kunna återetablera sig. Sannolikheten för mer extrem 

väderlek ökar behovet av strukturer som kan ge skydd och skugga. En längre 

vegetationsperiod kan gynna jordbruket samtidigt som mer extremt väder innebär större 

risker.  

Enligt SMHI:s klimatscenario kommer antalet dagar med marktorka öka generellt i länet 

och i synnerhet i de centrala delarna, vilket sammanfaller med de områden där 

förutsättningarna för livsmedelsproduktion är bäst. Antalet dagar med kraftiga skyfall 

kommer att öka på samma sätt i hela länet. 

SPRIDNINGSBARRIÄRER 

Generellt kan odlingslandskapets arter sägas missgynnas av allt för tät vegetation som 

skapar svårgenomtränglighet och skuggiga, ogästvänliga miljöer. Denna hotbild är särskilt 

relevant i de perifera skogsbygderna och det kan därför finnas särskilda skäl att arbeta med 

olika typer av korridorer för att skapa förbindelse mellan områden med höga värden. Även 

ett öppet landskap kan dock vid ensidig markanvändning innebära svårigheter för arter att 

sprida sig eftersom det då ofta saknas skydd och födokällor. Trafikerade vägar utgör hinder 

för t.ex. insekter och fjärilar, vilket innebär att en mer trafikerad väg i princip kan dela av 

ett större område som annars hade hängt samman. I längsgående riktning kan vägar 
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däremot också binda samman områden förutsatt att vägkanterna sköts så att en blommande 

ängsflora gynnas. Urbana miljöer har förutsättningar att genom medveten planering 

fungera som klivstenar för odlingslandskapets arter men på grund av trafik, hårdgjorda 

ytor och byggnader uppstår barriäreffekter.  

OMRÅDEN MED HÖGT FÖRÄNDRINGSTRYCK I 

ODLINGSLANDSKAPET 

Att inrymma alla aspekter av negativ påverkan på odlingslandskapet i en geografisk analys 

är inte möjligt inom ramen för denna handlingsplan. En förenklad bild av områden där 

förändringstrycket kan antas vara extra stort har dock tagits fram. Detta har skett genom 

att analysera hur stor andel jordbruksmark som inte längre är blocklagd jämfört med år 

1999. Detta antas ge en god bild av vilka områden som är särskilt utsatta för nedläggning av 

jordbruk med upphörd skötsel som följd. Analysen har sedan kombinerats med SCB:s 

förvaltningsindex som visar områden som är attraktiva för exploatering.  

 
Figur 21: Områden med högt förändringstryck i odlingslandskapet. 

STÖRSTA UTMANINGARNA FÖR ODLINGSLANDSKAPETS VÄRDEN 

Aktivt lantbruk med naturbeteshävd och även skötsel av kulturelement och småbiotoper i 

åkermark är en förutsättning för att vidmakthålla alla de olika livsmiljöer och 

spridningskorridorer som finns i odlingslandskapet. Det som i grunden styr utvecklingen 

är jordbrukets lönsamhet som är en förutsättning för ett öppet landskap med god 

naturvårdshänsyn. 
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Likväl som strukturrationaliseringen av jordbruket har inneburit stora negativa 

konsekvenser för den biologiska mångfalden ger den samtidigt ekonomiskt underlag för att 

jordbruket ska kunna fortsätta utvecklas. Därför är det viktigt att stödsystem är utformade 

på ett sådant sätt att hävden av naturbetesmark och skötseln av småbiotoper kan 

upprätthållas även i ett småskaligt odlingslandskap, eftersom det annars inte kommer att 

finnas tillräckligt mycket mark med höga värden att skapa en grön infrastruktur av. 

Genom politiska beslut, t.ex. ekonomiska styrmedel och satsningar på lokalproducerad 

mat, går det dock också att göra småskaliga jordbruk bärkraftiga. 

Vildsvinens spridning och påverkan på jordbrukslandskapet är omfattande vilket medför 

stora skador och kostnader för lantbruket. Jordbruksgrödor erbjuder vildsvin stora 

mängder energirikt foder lättillgängligt. För den enskilde lantbrukaren kan en uppbökad 

vall eller förlorad skörd innebära stora kostnader. Mjölkproducentens beroende av ensilage 

med hög kvalitet medför extra arbete för att säkerställa vallen innan skörd. Små gårdar som 

drabbats av vildsvinsskador har en högre skördeförlust och totalkostnad jämfört med stora 

gårdar. Arten är dock även en del av den biologiska mångfalden och förbättrar på många 

sätt förutsättningarna för andra arter beroende av markstörning. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till hur förekomsten av rovdjur påverkar möjligheten till 

betesdrift. För att upprätthålla en grön infrastruktur i odlingslandskapet är det viktigt att 

förekomst av rovdjur inte har negativ inverkan på möjligheten och viljan att hålla betande 

djur.  

Eftersom underskott i ett lantbruksföretag också kan leda till ökat tryck på intäkter från 

skogen (eller minskat utrymme för naturvårdande insatser), är förutsättningarna för att 

bedriva lantbruk även en viktig fråga även för att säkerställa skogslandskapets gröna 

infrastruktur. Behovet av virkesproduktion leder till att mer mark tas i anspråk för 

skogsplantering istället för att hållas öppen. Skogsskötsel som bygger på täta barrbestånd är 

särskilt negativa för odlingslandskapet.  

 

BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER I 

ODLINGSLANDSKAPET 
Nedanstående tabell beskriver generella bevarandeinsatser för odlingslandskapet. 

Landsbygdsprogrammet Inom Landsbygdsprogrammet finns en rad 
olika stöd och ersättningar för att utveckla 
landsbygden, vilket direkt eller indirekt 
stärker odlingslandskapets naturvärden. 

Jordbrukarstöd Jordbrukarstöden finansieras såväl av EU 
som svenska staten och syftar till att 
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upprätthålla ett hållbart jordbruk. Inom 
jordbrukarstöden finns t.ex. 
miljöersättningar för skötsel av värdefulla 
livsmiljöer. 

Livsmedelsstrategi Livsmedelsstrategin för Kronobergs län 
sammanställer konkreta åtgärder som olika 
aktörer kan vidta för att stärka det lokala 
jordbruket. 

Generellt biotopskydd Småbiotoper inom odlingslandskapet 
omfattas av generellt biotopskydd. 
Länsstyrelsen kan besluta om att bilda 
särskilt biotopskyddsområde för mindre 
områden med höga naturvärden i 
odlingslandskapet. 

Naturvårdsavtal Länsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal 
med enskilda markägare för områden med 
höga naturvärden inom odlingslandskapet. 

Natura2000 Andelen gräsmark, trädklädd betesmark 
och övrig öppen mark i utpekade 
Natura2000-objekt uppgår till ca 8 % vilket 
motsvarar ca 1 500 ha. Av denna yta ligger 
ca 30 % inom naturreservat. 

Riksintresseområden Länsstyrelsen har pekat ut 
riksintresseområden för naturvården enligt 
3 kap 6 § miljöbalken vilket innebär krav 
på särskild hänsyn. Riksintresseområdena 
omfattar ofta flera olika landskapstyper. 

Naturreservat Andelen gräsmark, trädklädd betesmark 
och övrig öppen mark i länets 
naturreservat uppgår till ca 7 % vilket 
motsvarar ca 1 800 ha. Av denna yta är ca 
25 % utpekad som Natura2000-objekt. 

Certifieringsregler Inom skogsbrukets certifieringssystem 
finns regler om att det inte är tillåtet att 
avverka skog som är klassad som 
Nyckelbiotop. Det finns även 
Nyckelbiotoper som hör till 
odlingslandskapet, t.ex. igenväxande 
hagmarker och lövängar. Det finns även 
hänsynsregler kring skogsbruk i anslutning 
till jordbruksmark inom certifieringarna. 

Generell hänsyn inom skogsbruket Inom den generella hänsynen finns ett 
flertal bestämmelser som rör hänsyn till 
odlingslandskapets värden. 
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NATURTYPER 
Odlingslandskapet kan delas in i ett stort antal olika naturtyper beroende på vilken 

skalnivå och grad av generalisering man väljer att utgå ifrån. I följande avsnitt beskrivs två 

naturtyper som representerar delvis överlappande miljöer i spektrumet från det halvöppna 

till det öppna landskapet: Ljusöppna ädellövsmiljöer samt hävdad gräsmark. För 

naturtyperna har GIS-analyser genomförts för att identifiera nätverk av livsmiljöer för 

respektive naturtyp. Inom dessa nätverk kan naturvårdande insatser antas ha särskilt stor 

effekt och på motsvarande sätt kan förlust av livsmiljöer eller tillskapandet av barriärer 

göra stor skada. 
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LJUSÖPPNA ÄDELLÖVSMILJÖER 

ÖVERSIKT 

Ljusöppna 

ädellövsmiljöer 

förknippas idag främst 

med trädklädda 

betesmarker med gamla 

grova ädellövträd – 

främst ek. Den naturliga 

livsmiljön för ljus- och 

värmekrävande arter 

knutna till denna miljö 

bör ha varit ljusöppna 

gläntor i ädellövskogar 

med ek, ask, alm och 

lind som för länge sedan täckte stora delar av länet. Det expanderande och allt mer 

intensiva brukandet av marken bör till en början ha varit positivt för dessa arter, i takt med 

att skogar glesades ut och fler ljusöppna miljöer skapades. Men med granens invandring och 

ett omfattande utmarksbete som gynnade barrträden på bekostnad av främst de ädla 

lövträden6 började en negativ trend. I modern tid innebar det slopade förbudet mot att 

avverka ek på skatte- och kronojord 1830 att mängden gammal ek i inägorna minskade 

mycket drastiskt7. Även på godsmarken har oftast betydande minskningar av antalet träd 

skett. Vidare har 1900-talets skogsbruk omformat det öppna eller halvöppna betade 

skogslandskapet till ett plantagelandskap med monokulturer av barrträd. De gamla ädla 

lövträden i en inäga kan ses som de sista resterna av forntidens landskap och de sista 

livsmiljöerna för de arter som hör dit. I länet finns utpräglade ektrakter kring de stora 

sjöarna i Ljungby kommun, norr och söder om Växjö samt i de södra delarna av Tingsryds 

kommun. Till naturtypen kan man även räkna t.ex. parkmiljöer, åkerholmar och 

brynmiljöer med ädellövträd.  

Vid en jämförelse av antalet förekomster av rödlistade ljus- och värmekrävande arter8 

knutna till ädellövsmiljöer i olika län utmärker sig de utpräglade odlingslandskapen Skåne 

och Västergötland med 149 av totalt 188 arter. Östergötland med sitt rika eklandskap hyser 

88 arter medan Kronoberg har 60 arter registrerade som bofasta. Framförallt är det många 

                                                
6 Niklasson & Nilsson, 2005 
7 Eliasson 2002 
8 Artdatabankens artdatabas, arbetsmaterial: sökkriterier ”ädellövsmiljöer”, ”ljus- och värmekrävande” 

Figur 22: Trädklädd betesmark i Osby, söder om Växjö 



 
 
 
 

Del 2B. Nulägesbeskrivning: Ett rikt odlingslandskap 

Sida 33 av 53 

storsvampar och lavar som behöver den specifika kombinationen av ädla lövträd och 

solinstrålning, men gamla grova ädellövträd hyser också ofta en rik insektsfauna.  

Ljusöppna ädellövsmiljöer har också 

ett stort rekreationsvärde. Det är 

lättillgängliga, estetiskt tilltalande 

miljöer som lockar till friluftsliv. 

Genom det traditionellt 

mosaikartade odlingslandskapet, 

förekomsten av herrgårds-, bruks- 

och kyrkomiljöer med höga 

trädvärden finns förutsättningar för 

att upprätthålla och binda samman 

värdefulla områden. Man ska heller 

inte underskatta tätorternas roll, där 

äldre parkmiljöer och 

bostadsområden ofta har många 

gamla träd, och där alleér kan 

fungera som viktiga spridningsstråk. 

Även områden på och kring 

kyrkogårdar kan innehålla 

värdefulla miljöer. 

För att förstå läget för naturtypen i 

länet i ett större perspektiv har en 

översiktlig analys av Ängs- och 

betesmarksinventeringens objekt 

med ljusöppna ädellövsmiljöer 

genomförts.9 Denna analys ger inte 

någon heltäckande bild och skulle 

kunna kompletteras med bland annat data från inventeringen av skyddsvärda träd. Dock är 

materialet från Ängs- och betesmarksinventeringen så pass heltäckande och likvärdigt att 

det kan antas vara en representativ överskådlig bild. Analysen visar att Kronobergs län i en 

nationell jämförelse har dåliga förutsättningar för en generellt hög biologisk mångfald inom 

naturtypen eftersom arealerna är små. Härigenom understryks det stora behovet av att 

arbeta med grön infrastruktur för att binda samman de värdefulla områden som faktiskt 

finns. På en översiktlig, strategisk nivå är det rimligt att detta arbete har en sydostlig 

respektive nordostlig riktning, mot områden med större arealer värdefull gräsmark i 

                                                
9 Naturtyp 9070 (Trädklädd betesmark) och 6530 (Löväng) samt objekt med trädkvaliteter och måttlig-hög 
förekomst av ädla lövträd. 

Figur 23: Ljusöppna ädellövsmiljöer från Ängs- och 

betesmarksinventeringen. 
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Jönköpings respektive Kalmar och Blekinge län, se Figur 23: Ljusöppna ädellövsmiljöer 

från Ängs- och betesmarksinventeringen. 

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Naturtypens arter är framförallt knutna till gamla grova träd. Genom åren har det i dessa 

träd bildats håligheter, sprickor och former i stammen som gör att många olika arter kan få 

sina livsvillkor, med t.ex. rätt andel solljus och fukt, uppfyllda. I håligheterna kan t.ex. 

fladdermuss och kattuggla bygga bon. Ek är ett särskilt viktigt trädslag, bland annat därför 

att det av ekens murkna ved bildas mulm i vilken t.ex. skalbaggar, tvåvingar och 

klokrypare lever. För att skynda på förloppet att göra träd intressanta för arter är det 

möjligt att ”veteranisera” vissa träd, vilket i princip innebär att man skadar dem och 

därmed får dem att likna äldre träd. Ekmiljöer kan med fördel brännas för att hålla undan 

sly. Eken står emot branden bra och mindre brännskador på träden kan vara positivt för 

naturvärdena. 

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med ljusöppna ädellövsmiljöer inom länet 

har en länsspecifik analys genomförts där mer data använts. Metodiken beskrivs mer 

utförligt i ett separat avsnitt men bygger i korthet på att data från olika källor sammanställs 

och ges olika vikt beroende på tillförlitlighet och hur höga naturvärdena är. Därefter 

beräknas ytan inom en viss sökradie. Genom att avgränsa de 5 procent av länet med högst 

koncentration av värden har kartbilden i Figur 24 tagits fram. Kartan kan utläsas som att 

den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera värdekärnor för naturtypen 

inom 1 km avstånd. 
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Figur 24: Områden med hög andel livsmiljö för ljusöppna ädellövsmiljöer 

 

Inom de avgränsade områdena kan fragmenteringsgraden hos naturtypen åskådliggöras 

genom att beräkna andelen totala andelen ljusöppna ädellövsmiljöer i förhållande till den 

totala ytan inom sökradien. Analysen bygger på att sådana miljöer ger bättre 

förutsättningar för spridning och utbyte mellan enskilda objekt än skogsmark och öppen 

mark. Genom denna analys åskådliggörs svaga, sårbara delar av de avgränsade områdena 

med hög andel livsmiljö. I dessa områden är det särskilt viktigt att arbeta med att skapa 

bättre spridningsvägar, t.ex. genom frihuggning av träd, veteranisering m.m. 
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Figur 25: Exempel på beräknad fragmenteringsgrad inom områden med hög andel livsmiljö. Ju ljusare färg desto 

sämre konnektivitet kan antas. 

I de fall det är nödvändigt med en ännu mer detaljerad bild går det att studera förekomsten 

av större träd. Kartan nedan visar ett utsnitt av länet där antalet större träd i öppen mark 

per 100 m2 beräknats inom områden med hög andel livsmiljö.

 
Figur 26: Exempel på beräkning av antalet större träd i öppen mark inom områden med hög andel livsmiljö. 

SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

Att Kronobergs län historiskt har påverkats kraftigt av processer som minskat förekomsten 

av ädla lövträd i det öppna landskapet märks tydligt vid en genomgång av arter knutna till 

ljusöppna dessa miljöer. Tyngdpunkten för utbredningen av dessa arter ligger generellt i 
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södra delarna av Sverige men eftersom endast enstaka förekomster finns i Kronobergs län 

är det svårt att välja ut särskilt viktiga arter utifrån kriteriet att det ska finnas viktiga 

populationer inom länet. Med stöd av den analys av ansvarsarter som genomförts inom ett 

forskningsprojekt vid SLU samt genom att identifiera arter som historiskt bör ha varit mer 

allmänna i länet har dock ett urval gjorts. I urval och prioritering av områden för att stärka 

den gröna infrastrukturen bör förekomster av dessa arter väga tungt. 

Kortskaftad parasitspik förekommer på gamla ekar och bokar i öppna lägen med hög 
luftfuktighet. 

Kraterorangelav förekommer framför allt på något stoftpåverkade stammar av 
ädellövträd, främst alm, ask och lönn på kyrkogårdar, i alléer och parker samt på 
vårdträd. 

Matt mjölbagge Lever i mycket grova, ihåliga levande ekar, där larverna livnär sig av 
mulm i stamhåligheter. 

Matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men 
enstaka fynd på grov bark av andra ädellövträd finns också 

Mulmknäppare utvecklas i mulm i grova ihåliga lövträd. De fullbildade skalbaggarna 
visar sig sällan utanför de ihåliga träden 

Rosa lundlav växer vanligen på gamla stammar av bok, men ofta också på lönn, alm och 
ek, ibland även på ask, lind, fläder och asp. Förekommer både i slutna och öppna 
miljöer. 

Rännformig brosklav växer huvudsakligen på ovansidan av lönngrenar i halvöppna 
jordbrukslandskap med hög luftfuktighet. 

Tät korallorangelav växer i halvöppna miljöer med någon form av näringstillförsel, t.ex. 
damm. 

Figur 27 visar fynd av de arter som beskrivs i ovanstående tabell. Sjönära miljöer är 

överrepresenterade vilket troligtvis har att göra med generellt hög ädellövandel och lång 

kontinuitet av ädellövträd i dessa områden. 



 
 
 
 

Del 2B. Nulägesbeskrivning: Ett rikt odlingslandskap 

Sida 38 av 53 

 
Figur 27: Förekomster av särskilt viktiga arter knutna till naturtypen Ljusöppen ädellöv 
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HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

De övergripande hoten mot naturtypen och arterna knutna till den är att antalet träd som 

är gamla nog att bära hotade och rödlistade arter är mycket få (och ännu färre döda stående 

och liggande gamla träd). Det finns också ett generationsglapp i åldersstrukturen vilket 

innebär att träd som ska ta över som livsmiljö för hotade arter när dagens gamla träd blir 

olämpliga som livsmiljöer, saknas eller är starkt underrepresenterade. Det innebär att 

värdekärnorna i sig är hotade, och att avståndet mellan lokaler med gamla träd som bär 

hotade arter är alltför stort. Dessa faktorer medför tillsammans en risk för att en stor andel 

av de hotade arterna i de kvarvarande träden utgör en utdöendeskuld som kommer att 

realiseras inom 50-100 år. På mer konkret nivå innebär detta att all påverkan som minskar 

antalet gamla träd och tänkbara successionsträd, eller deras lämplighet som livsmiljö, kan 

ses som ett hot mot naturtypen. 

Framförallt handlar det om 

avverkning och minskat ljusinsläpp 

som en följd av igenväxning. 

Igenväxning av yngre bestånd kan 

också få till följd att träden inte får 

den grovlek och spärrgrenighet som 

krävs för att hysa arter. En orsak 

till igenväxningen är den upphörda 

beteshävden i naturbetesmarker, 

som också missgynnar många 

svampar som bildar mykorrhiza 

med trädens rötter och är beroende 

av någon typ av störning för att 

kunna klara sig i grässvålen. 

Värt att notera är dock att igenväxning av lövträd på sikt kan skapa ett ädellövskogsbestånd 

med höga värden, vilket inte behöver vara negativt. Grön infrastruktur-underlagen 

användas som ett stöd för att avgöra när en omvandling av naturtypen rentav kan vara 

lämplig. 

För att skapa en bild av var länets värdefulla ljusöppna ädellövsmiljöer är mest utsatta för 

förändringstryck som kan påverka markanvändningen, kan områden med hög andel 

livsmiljö jämföras med områden med hög grad av förändringstryck (se avsnittet Områden 

med högt förändringstryck i odlingslandskapet). Resultaten ska endast ses som en 

övergripande indikation men ger anledning till extra uppmärksamhet, i synnerhet i 

områden med hög andel livsmiljö och hög nivå av fragmentering. 

Figur 28: Igenväxande hagmarksmiljö som antingen kan utvecklas till 

ädellövskog eller röjas och skötas. 



 
 
 
 

Del 2B. Nulägesbeskrivning: Ett rikt odlingslandskap 

Sida 40 av 53 

 
Figur 29: Områden med hög andel livsmiljö utsatt för stort förändringstryck. 

Majoriteten av de identifierade nätverken av livsmiljöer är utsatta för stort 

förändringstryck. Detta kan främst kopplas till risk för negativ påverkan i form av 

igenväxning. 

POTENTIELLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Områden med gamla 

grova träd är ofta 

uppskattade för 

rekreation och friluftsliv. 

Träden skänker också 

skugga och bidrar till att 

hålla nere temperaturen i 

urbana miljöer vid varmt 

väder. Att bevara gamla 

lövträd ger därför 

positiva samhällseffekter 

samtidigt som det gynnar 

den biologiska 

mångfalden.  

  

Figur 30: Grov ekstock vid badplats med många gamla grova ädellövträd. 

Fungerar både för lek och som livsmiljö för t.ex. svampar och insekter. 
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HÄVDADE GRÄSMARKER 

ÖVERSIKT 

Det kan vara svårt att se hur 

konkurrenssvaga, hävdgynnade 

arter kunde ha en plats i 

landskapet innan människan 

påbörjade ett aktivt brukande i 

större skala som magrade ut 

marken. Troligtvis var det 

naturliga störningar såsom brand 

och översvämning, betande vilda 

djur, t.ex. visenter och vildhästar, 

och naturligt fattiga marker som 

bidrog till att skapa 

förutsättningar för arterna. Med 

agrarsamhällets framväxt och behovet av en intensifierad markanvändning upptogs stora 

arealer som slåttermark medan djuren betade i skogen, något som gynnade många 

gräsmarksarter. Slåtterängarna övergick sedan succesivt till betesmark eller åkermark 

samtidigt som antalet betesdjur ökade. I början av 1900-talet fanns i Kronobergs län 

omkring 15 nötkreatur per 100 ha landareal efter höstslakten.10 Så småningom inleddes en 

negativ trend för gräsmarken genom att träd och buskar började röjas bort i allt större 

utsträckning. Genom tillförseln av kvävegödsel förlorade många gräsmarker värden som 

tagit hundratals år att skapa 

eftersom de flesta 

blomväxter och svampar slås 

ut av konkurrens eller för 

hög näringshalt. Under 

senare tid har betet i stor 

utsträckning slutligen 

flyttats från naturbetesmark 

till igenlagd åkermark med 

regelbunden gödsling, vilket 

innebär att situationen för 

de kvarvarande naturbetes-

markerna får anses vara 

mycket prekär. Tack vare 

att det i länet finns mycket mark med sten och/eller grund jordmån som inte lämpar sig för 

                                                
10 Nilsson & Rundlöf, 2001, s.32 

Figur 32: Ängsmarkens procentuella andel av inägorna år 1865 

(Riksantikvarieämbetet, 1998). 

Figur 31: Äng i Uppvidinge kommun  
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odling, finns en del fina 

ogödslade ängsmarker kvar. 

Men de blir färre och allt mer 

isolerade. 

Som en liten motvikt till 

förlusten av livsmiljöer för de 

hävdgynnade gräsmarksarterna 

finns idag mer av andra skötta 

gräsmarker där man ofta hittar 

de arter som är eller börjar bli 

ovanliga i landskapet. 

Kraftledningsgator och 

vägkanter hör till de miljöer 

som brukar nämnas, men även 

urbana miljöer har eller kan 

utveckla sådana naturvärden. 

För att förstå läget för 

naturtypen i länet i ett större 

perspektiv har en översiktlig 

analys av Ängs- och 

betesmarksinventeringens 

objekt med florakvaliteter 

genomförts. Denna analys visar 

att Kronobergs län i en nationell 

jämförelse har dåliga 

förutsättningar för en generellt 

hög biologisk mångfald inom naturtypen eftersom arealerna är små. Härigenom 

understryks det stora behovet av att arbeta med grön infrastruktur för att binda samman de 

värdefulla områden som faktiskt finns. På en översiktlig, strategisk nivå är det rimligt att 

detta arbete har en sydostlig respektive nordostlig riktning, mot områden med större 

arealer värdefull gräsmark i Jönköpings respektive Kalmar och Blekinge län, se Figur 33.  

Gräsmark med rik flora har höga rekreationsvärden och är populära utflyktsmål. Eftersom 

de ofta finns i områden med en lång historia av brukande finns många gånger 

kulturhistoriska värden i anslutning till dessa marker. 

 

 

Figur 33: Analys av Ängs- och betesmarksobjekt med florakvaliteter i 

södra Sverige. De olika färgerna i kartan visar areal gräsmark med 

floravärden inom 3000 m radie. 
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Figur 34: Analys av Ängs- och betesmarksobjekt på regional nivå. De olika färgerna i kartan visar areal gräsmark med 

floravärden inom 3000 m radie. Notera att färgskalan är ändrad jämfört med figur 33. 

VIKTIGA STRUKTURER OCH PROCESSER 

Det är framförallt skötseln och markförhållandena som påverkar gräsmarkernas 

naturvärden. Vissa arter är trivs i fuktiga marker, andra i torra. Exempelvis lever 90 

procent av de inhemska arterna av vilda bin i torra blomrika marker, som överlag är en 

artrik miljö. Vissa arter behöver sandiga förhållanden, t.ex. för att kunna bygga bo, medan 

andra gynnas av basiska markförhållanden. Somliga arter är direkt känsliga för 

näringstillförsel (t.ex. ängssvampar) medan andra påverkas mer indirekt eftersom de blir 

utkonkurrerade av näringsgynnade arter. Sammantaget innebär detta att skötseln behöver 

anpassas utifrån förhållandena. Någon typ av hävd (slåtter, bete eller bränning) är dock 

oftast nödvändig för att förhindra igenväxning som annars kväver mycket av floran. Rikligt 

med blommande växter behövs för att insekter ska kunna samla pollen och ha tillgång till 

nektar. Ibland behövs specifika växter eftersom vissa insekter är mycket specialiserade. 

Åkervädd och käringtand är exempel på växter som är omtyckta av insekter och som 

därför gör stor nytta. Men även blommande buskar och träd kan förse insekter med nektar 

och pollen. Videarter är särskilt viktiga eftersom de blommar tidigt på våren när utbudet av 

föda annars är begränsat. 
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Solitära bin som är en viktig artgrupp knuten till framförallt torra gräsmarker bygger ofta 

bon i sand. Sandblottor/sandbäddar är därför ett viktigt inslag i miljön. Även bryn och 

buskmiljöer tillför värde till gräsmarkerna eftersom de ger skydd och föda. 

I strandnära gräsmarker kan översvämning vara ett viktigt inslag i den naturliga 

dynamiken. Vattnet hjälper till att hålla undan vegetationen och ger också viss 

näringstillförsel. 

Vid bedömning av värdet av att hålla mark öppen är det viktigt att komma ihåg att även 

mark med triviala värden potentiellt fyller en viktig funktion genom att den kan fungera 

som nektar- och pollenkälla för insekter vars primära livsmiljö ligger i närområdet.  

FÖRDELNING AV NATURVÄRDEN FÖR NATURTYPEN INOM LÄNET 

För att olika aktörer praktiskt ska kunna arbeta med gräsmiljöer inom länet har en 

länsspecifik analys av värdefulla gräsmarker genomförts där mer data använts. Metodiken 

beskrivs mer utförligt i ett separat avsnitt men bygger i korthet på att data från olika källor 

sammanställs och ges olika vikt beroende på tillförlitlighet och hur höga naturvärdena är. 

Därefter beräknas ytan inom en viss sökradie. Genom att avgränsa de 5 procent av länet 

med högst koncentration av värden har kartbilden i Figur 35 tagits fram. Kartan kan utläsas 

som att den som befinner sig inom ett markerat område alltid har flera värdekärnor för 

naturtypen inom 1 km avstånd. 

 
Figur 35: Områden med hög andel livsmiljö för naturtypen hävdade gräsmarker i Kronobergs län 
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KONNEKTIVITET INOM GRÄSMARKSNÄTVERK 

Eftersom många gräsmarksarter har en mycket begränsad spridningsförmåga finns det 

ibland anledning att på detaljnivå kunna studera gräsmarkernas konnektivitet. 

Länsstyrelsen har därför låtit 

genomföra en länsövergripande 

analys som simulerar möjliga 

spridningsvägar för t.ex. insekter 

mellan gräsmarker, se Figur 36. 

Analysen bygger på att olika 

markslag ges olika värden beroende 

på dess ”genomsläpplighet”. Hur 

långt en insekt kan röra sig i 

landskapet beror på motståndet den 

möter. Öppen mark får alltså ett 

lågt värde som representerar litet 

motstånd medan skog får ett högt 

värde som representerar stort 

motstånd. Analysen visar vilken 

roll olika gräsmarksytor har i 

nätverket och gör det lättare att 

avgöra hur nätverket påverkas av 

förändrad markanvändning. Genom 

analysen blir det tydligt att enskilda 

(och ibland även närliggande) byar i 

allmänhet måste betraktas som 

enheter där de olika betes- och 

åkermarkerna utgör komponenter 

som binder samman nätverket av 

livsmiljöer. När en livsmiljö 

försvinner påverkar detta hela 

nätverket och de arter som 

förekommer inom det. Rapporten 

från analysen finns att läsa i sin 

helhet på Länsstyrelsens hemsida. 

(Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

2017) 

  

Figur 36: Konnektivitet mellan gräsmarksvärdekärnor i Osaby, söder 

om Växjö. Nätverket sträcker sig ända upp till byn Dänningelanda. 

Gröna områden betyder stark eller svag indikation på naturvärden 

medan röda betyder att indikation på naturvärden saknas. 
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SÄRSKILT VIKTIGA ARTER I LÄNET 

Genom den långa kontinuiteten av boskapsskötsel har Kronobergs län en viktig roll i 

bevarandet av arter knutna till hävdade gräsmarker. Vissa av dessa arter har en begränsad 

utbredning i landet med viktiga populationer inom länet. Kronobergs län kan därmed anses 

ha ett särskilt ansvar för dessa arter vilket gör dem viktiga i arbetet för att bevara den 

biologiska mångfalden. I urval och prioritering av områden för att stärka den gröna 

infrastrukturen bör förekomster av dessa arter väga tungt. 

Backmåra växer främst på torr, mager naturbetesmark, vägkanter, stigar och 
åkerholmar, tidigare sannolikt även i torr slåttermark. 

Blankpannad kalögonbroms är i Sverige främst känd från torrare betesmarker 

Bräsmabärfis ses oftast på varma fuktiga ängar, kärr och skogsbryn. livnär sig på fröna 
av korsblommiga växter, främst på släktet brässma. 

Klockgentiana är hävdgynnad och växer på fuktig till våt mark i fukthedar (t.ex. pors-
blåtåtelhedar, och klockljunghedar) och fuktängar. Lokalerna ligger ofta vid stränder av 
sjöar, gölar och vattendrag. 

Klubbsprötad bastardsvärmare förekommer i nektarrika miljöer främst på torra 
solexponerade, gärna kalkhaltiga sandmarker, ibland även i glesa soliga skogsmarker och 
buskmarker på sandjordar. 

Mörk solvända växer i ogödslade, solöppna, torra-friska betesmarker. Hålls tillbaka av 
hårt bete och utvecklas bäst vid mindre intensiv hävd. 

Sjötåtel växer främst på långgrunda stränder av näringsfattiga sjöar, i den zon som är 
översvämmad vid högvatten. 

Slåttergubbemal återfinns i hagmarker, i bredare rika kantzoner och på öppna, 
ogödslade betesmarker i det äldre odlingslandskapet. 

Smalbladig lungört förekommer på torrbackar, åkerholmar och grusåsar på kalkrik 
mark. Den är ljuskrävande och tillhör en mycket artrik torrängsvegetation. 

Spindelört växer på magra, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker, 
stundom även på vägrenar, körvägar och järnvägsbankar. 

Spindelörtskinnbagge lever på torr, mager, och gärna sandig mark. Den livnär sig 
enbart på att suga växtsafter från spindelört. 

Stråfingersvamp växer i välbetad, mossig grässvål, ofta på kalkrik mark och tillsammans 
med ett stort antal andra sällsynta och hotade ängssvampar. 

Figur 37 visar fynd av de arter som beskrivs i ovanstående tabell. Arter knutna till torrare 

blomrika marker har en nordostlig utbredning medan de två fuktkrävande arterna främst 

förekommer i väster i anslutning till sjöarna.  
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HOT OCH PÅVERKANSFAKTORER FÖR NATURTYPEN 

Upphörd hävd av gräsmarker som minskar arealen livsmiljö är det enskilt största hotet mot 

naturtypen. Att hävden upphör beror både på att jordbruksverksamhet läggs ned och att 

bete flyttas till mer produktiv mark som ger bättre avkastning. Med ett minskat antal 

brukare försvinner också mycket av den naturliga variation i fråga om skötsel som gynnat 

den biologiska mångfalden. De hävdade marker som finns kvar i landskapet har också 

tappat många av de kvaliteter som är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden, 

till exempel blomrikedom och ytstörda markpartier. Förlusten av livsmiljöer påverkar 

också såväl direkt som indirekt möjligheten till spridning. Spridningen av t.ex. kärlväxter 

kunde förr ske på många olika sätt: genom luften, med hjälp av betande djur som flyttas 

mellan betesmarker eller när hö flyttas mellan olika platser. I det rationaliserade jordbruket 

har alla dessa möjligheter blivit mer begränsade. Detta gör i sin tur att också insekter som 

rör sig från blomväxt till blomväxt blir mer isolerade. 

Bland övriga faktorer som påverkar de artrika gräsmarkerna negativt kan nämnas 

kvävetillförsel eller nedfall av kväve och andra näringsämnen. Kvävenedfallet per hektar 

och år på vissa naturbetesmarker är idag större än vad som i början av 1900-talet lades ut 

som konstgödsel på åkermark av motsvarande storlek, något som har stor påverkan på 

floran. Även försurningen påverkar gräsmarken, då det sura nedfallet minskar förekomsten 

Figur 37: Förekomster av särskilt viktiga gräsmarksarter. 
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av kalium, kalcium och magnesium och dessutom löser ut aluminium som därmed blir 

giftigare (Edqvist & Karlsson, 2007). 

När de gäller alternativa gräsmarksmiljöer så består det främsta hotet i att skötseln är 

inriktad på andra nyttor än biologisk mångfald (t.ex. sikt, framkomlighet eller lek) och att 

en anpassning av skötseln riskerar att komma i konflikt med dessa nyttor.  

För att få en bild av var länets värdefulla gräsmarker är mest utsatta för förändringstryck 

som riskerar att påverka den gröna infrastrukturen negativt, kan områden med hög andel 

livsmiljö jämföras med områden där det finns ett stort förändringstryck (se avsnittet 

Områden med högt förändringstryck i odlingslandskapet). Resultaten ska endast ses som en 

övergripande indikation men bör ge anledning till extra uppmärksamhet, i synnerhet i 

områden som också har en hög grad av fragmentering/sårbarhet. Inom t.ex. Uppvidinge 

och Lessebo kommun finns flera exempel på sådana områden som kan anses vara särskilt 

utsatta. Eftersom området kring Växjö utgör en central nod i de värdefulla 

odlingslandskapsstråk som föreslagits tidigare (se Figur 6), och samtidigt är utsatt för högt 

förändringstryck, är det särskilt viktigt att gräsmarkens värden särskilt uppmärksammas i 

samband med exploatering.  

 

Figur 32: Gräsmarksområden med hög andel livsmiljö och områden med högt förändringstryck 
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POTENTIELLLA SYNERGIEFFEKTER GENOM NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

• Blommande gräsytor som alternativ till kortklippta ensartade gräsmattor är inte 

bara vackra att titta på och ger stort utbud av föda till insekter – de är dessutom 

billigare att sköta. Blommande gräsytor finns i olika utföranden och kan bland 

annat köpas på rulle.  

• Även gröna tak bidrar med insektsföda och fördröjer dessutom dagvattnet vilket 

minskar belastningen på dagvattensystemet. 

• Åtgärder som skapar bättre förutsättningar för insekter i anslutning till 

jordbruksmark bidrar till att ge bättre skördar genom ökad pollinering och 

minskade skadedjursangrepp. 

• Genom s.k. alléhuggning invid skogsbilvägar, där en zon av glesa lövträd skapas, 

minskar kostnaderna för vägunderhåll samtidigt som floran gynnas.  

Parkmiljö i bostadsområde där vissa ytor sköts med 

sen slåtter vilket skapar variation och mer naturliga 

gräsmiljöer. 

Ovan: Kraftledningsgata i Växjö som omvandlats till 

ängsmiljö med sandblottor. Nedan: Grässlänt vid 

dagvattenkanal i Växjö med ängsväxter som rödklöver, 

vitmåra, kärringtand, blåklocka, fibblor och prästkrage. 
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SÅ SKAPAR VI GRÖN INFRASTRUKTUR I 

ODLINGSLANDSKAPET 

LOKAL LIVSMEDELSPRODUKTION 

Genom att på olika sätt gynna den lokala livsmedelsproduktionen förbättras 

förutsättningarna för lantbrukare att hålla landskapet öppet. Detta ger i sin tur också en 

bättre krisberedskap.  

LYFT MÖJLIGHETERNA PÅ LANDSBYGDEN 

Det finns goda möjligheter att leva och verka på landsbygden i länet och att genom 

samverkan och kreativitet både försörja sig och bidra till att det småskaliga 

odlingslandskapet fortsätter att vara funktionellt. Genom att sprida goda exempel och 

samordna positiva krafter kan fler inspireras att ta klivet ut i en levande landsbygd. 

LÅT ODLINGSLANDSKAPET BLI EN DEL AV DEN URBANA MILJÖN 

I urbana miljöer finns goda förutsättningar för att utveckla naturvärden som traditionellt 

varit knutna till odlingslandskapet. Grova lövträd är ofta talrika i alléer och parker, 

trädgårdar står för blommande träd och buskar, gräsytor hävdas och vid banområden och 

andra infrastrukturmiljöer finns ofta torra sandiga miljöer. Detta utgör en god grund för att 

på olika sätt integrera odlingslandskapets naturvärden i den urbana miljön:   

TILLVARATA OCH SKAPA ALTERNATIVA LIVSMILJÖER 

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet gynnas av de strukturer som det aktiva 

brukandet ger upphov till. Om sådana strukturer skapas i urbana miljöer bildas fler 

livsmiljöer och spridningsvägar mellan dem. Även om dessa miljöer inte kan ersätta det 

traditionella odlingslandskapet, så kan det mildra de negativa effekterna som urbana 

miljöer annars har.  Som exempel på möjliga alternativa livsmiljöer som kan utvecklas kan 

nämnas:  

• Park-/rekreationsmiljöer (även t.ex. skolgårdar) 

• Industri-/ruderatmark 

• Trädgårdar och tomtnära marker 

• Gröna tak 

• Kraftledningsgator 

• Vägkanter 

• Bangårdar och järnvägar 

• Kulturhistoriska miljöer 

Fördelen med odlingslandskapets biologiska mångfald är  
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1. Att det många gånger kan räcka med en förändrad skötsel av befintlig mark (som 

inte behöver kosta mer) för att få positiva effekter,  

2. att olika typer av markstörningar inte behöver vara negativt, 

3. att de positiva effekterna kan komma förhållandevis snabbt.  

Särskilt viktigt är att åstadkomma alternativa livsmiljöer inom och mellan värdefulla 

nätverk i odlingslandskapet. 

TILLVARATA ODLINGSLANDSKAPETS EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH BIOLOGISKA 

MÅNGFALD I FYSISK PLANERING 

Genom att utgå från befintliga och potentiella ekosystemtjänster i den fysiska planeringen 

samt att beakta spridningsvägar och ekologiska samband kan kommunerna minimera den 

negativa effekten av exploatering. Bebyggelse som utformas så att den innehåller de 

strukturer som krävs kan rentav vara en förstärkning av den gröna infrastrukturen i 

odlingslandskapet. I ett värdefullt odlingslandskap kan boende t.ex. kombineras med 

odlingsytor och samfälld skötsel av ängsmark genom naturvårdsavtal med kommunen. Vid 

plantering av nya träd bör ädla lövträd väljas i stor utsträckning. 

SKAPA BLOMMANDE GRÄSYTOR 

Traditionella kortklippta gräsmattor är mycket artfattiga. Genom att ersätta hela eller delar 

av sådana gräsmattor med blommande gräsytor skapas stort utbud av nektar och pollen för 

insekter. Kostnaden för skötsel minskar samtidigt som rekreationsvärdet ökar. Blommande 

gräsytor kan skapas på olika sätt, bland annat genom insådd av fröblandningar och 

gräsmattor färdiga att ”rulla ut”. 

FORTSATT INVENTERING OCH ÖKAT INFORMATIONSUTBYTE 

För att öka precisionen i det strategiska naturvårdsarbetet, skapa bättre 

planeringsförutsättningar och bedöma behovet av åtgärder behövs en fortlöpande 

inventering av naturområden. Sådan inventering kan ske både med fokus på naturvärden 

och på ekosystemtjänster. Resultatet behöver göras tillgängligt för sammanställningar som 

kan ligga till grund för koordinerat naturvårdsarbete. 

MER RESTAURERING AV BETESMARK 

Genom att verka för restaurering av gamla ängs- och betesmarker på strategiska platser i 

landskapet kan konnektiviteten inom och mellan viktiga nätverk stärkas. Länsstyrelsen kan 

inte på egen hand genomföra restaureringar men kan driva en process som innebär att 

markägare söks upp och informeras om de möjligheter som finns för att få till en 

restaurering och lämplig skötsel. 
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UTVECKLA ALTERNATIV TILL TRADITIONELL DJURHÅLLNING 

Det finns exempel i landet där markägare samverkar och hägnar in stora betesmarker av 

olika slag över ägogränserna för en mer kostnadseffektiv djurhållning. På så sätt skapas 

även biologiskt värdefulla biotoper som t.ex. betad skog. Det förekommer också 

försöksverksamhet med getter, hjortar, visenter och vildhästar som alternativ till 

nötkreatur och får, med potential för att bidra till landskapets öppethållande. Genom 

gemensamma projekt som utforskar hur väl nya metoder för att hålla landskapet öppet 

fungerar i länet kan den gröna infrastrukturen på sikt stärkas i de områden där jordbrukets 

trend är negativ. 

ANPASSA SKÖTSELN AV VÄRDEKÄRNOR OCH SPRIDNINGSSTRÅK 

SOM INTE ÄR ÄNG/BETESMARK 

För värdefulla miljöer i ängs- och betesmark finns en kunskap och en incitamentsstruktur 

för att bevara och utveckla värdena. För de värdekärnor och spridningsstråk som återfinns 

på annan mark saknas ofta detta vilket gör det angeläget att öka kunskapen om hur de kan 

skötas för att stödja naturvärdena i odlingslandskapet. Exempel på miljöer som med fördel 

kan inventeras och ges en anpassad skötsel är: 

• Vägkanter 

• Kraftledningsgator 

• Kyrkogårdsmiljöer 

• Skogsbilvägar 
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