
Odlingslandskapet har förändrats. Ändrade levnadsvanor, nya politiska 
inriktningar och brukningsmetoder har resulterat i ett odlingslandskap 
som är helt annorlunda jämfört med det som fanns för 100 år sedan. 
Detta är ett välkänt faktum – och av de stora förändringarna följer en 
omfattande utarmning av faunan och floran. I den här skriften läm-
nas en lägesrapport för den biologiska mångfalden i Västra Götalands 
odlings landskap och en redovisning över utvecklingen under se senaste 
30 åren. 
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Förord

Odlingslandskapet har förändrats. Ändrade levnadsvanor, nya brukningsmetoder och politiska inriktningar har resul-
terat i ett jordbrukslandskap som har mikroskopiska likheter med det som fanns för 100 år sedan. Detta är ett välkänt 
faktum – och av de stora förändringarna följer en omfattande utarmning av faunan och floran i odlingslandskapet. 
Gamla tiders jordbruk, där man utnyttjade markerna in i minsta vrå, finns inte längre kvar. Slåtterängar och utmarks-
beten är i stort sett försvunna från stora delar av landet, men hagmarker och strandängar med naturlig växtlighet finns 
fortfarande kvar, om än sparsamt. Inägor och slättbygder med intensivodlade jordar dominerar, och storskaligheten har 
konkurrerat ut det småskaliga. Kontrasten mellan skogsmark och högproducerande jordbruks marker har blivit allt skar-
pare. Gränsen däremellan, med ängar, hagmarker och andra extensivt nyttjade marker, har nästan helt suddats ut. Detta 
har medfört att många växter och djur hamnat på obestånd med sin omgivning och därmed kvalificerat sig för en plats i 
rödlistorna (förteckningar över hotade och missgynnade arter som presenteras av ArtDatabanken).
Larmen om ett biologiskt utarmat jordbrukslandskap och de många hotade arterna knutna till odling, slåtter och bete 
har resulterat i riktade insatser. Bland annat har olika typer av ekonomiska medel anslagits för att motverka en fortsatt 
dränering av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det handlar om medel till restaureringar av igenväxande 
betesmarker och slåtterängar, ersättningar för olika typer av traditionell hävd, för skydd och skötsel av gamla träd i 
odlingslandskapet, bevarande av stenmurar och åkerholmar m.m., samt särskilda åtgärdsprogram för en lång rad hotade 
arter med särskilt stort skydds- och skötselbehov. 
Hoten är identifierade, åtgärder har satts in, men en viktig frågeställning kvarstår. Hur har det gått med den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet? Har de ekonomiska styrmedlen och andra skyddsåtgärder fått avsedd effekt? Och hur 
stor har naturvårdsnyttan varit? Frågorna är många och det är svårt att ge ett tydligt svar. I denna skrift presenteras 
några axplock som beskriver läget för det västsvenska odlingslandskapet och dess biologiska mångfald med tonvikt på 
utvecklingen under de senaste trettio åren. De fakta som presenteras kommer huvudsakligen från länsstyrelsens olika 
uppföljande inventeringar, från ideella inventeringar, m.m. I skriften lämnas också en sammanfattande beskrivning om 
miljömålen och en kort och subjektiv beskrivning av mångfaldens framtid. 
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Västra Götalands län omfattar ett stort stycke av Sveriges 
landyta – 24 000 km2, 1,65 miljoner människor och många 
olika typer av natur och odlingsmarker. Länet utgörs av de 
tidigare länen Älvsborgs län, Skaraborgs län samt Göteborgs 
och	Bohus	län.

I	väster	ligger	Bohusläns	kust	som	skapar	gräns	mot	Skager-
rak, i norr landskapet Dalsland med sjöar, bergsformationer 
och	stora	odlingsmarker.	I	öster,	i	det	gamla	Skaraborg,	finns	
skogsområden, kalkrika berg och några av landets bördigaste 
jordbruksområden. I söder är landskapet kuperat med skogar 
och älvdalar. Länet gränsar också till landets två största sjöar 
– Vänern och Vättern.

Bilden	ovan	visar	strandängar	vid	Stigfjordens	naturreservat	
i	Bohuslän.	Området	är	ett	av	Västra	Götalands	största	och	
bäst bevarade odlingslandskap.
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är ett populärt begrepp, men vad 
betyder det egentligen? Enligt den internationella bio-
diversitetskonventionen som antogs i Rio de Janeiro 1992 
handlar det om ”variationsrikedomen bland levande organismer 
av alla ursprung, inklusive bland annat landlevande, marina och 
andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter 
och av ekosystem”.
Begreppet biologisk mångfald kan alltså omfatta planeten 
Jorden, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat 
specifikt område. Vissa områden har en naturligt låg, 
andra en hög biologisk mångfald. Till exempel har ofta 
varma och fuktiga områden en större biologisk mångfald 
än kalla och torra områden.

... i odlingslandskapet
I gamla orörda skogar t.ex. tropiska regnskogar, eller 
andra naturtyper som är opåverkade av människan, råder 
stor artrikedom, men den biologiska mångfald som finns 
i Sverige har i stor omfattning uppstått genom mänskli-
ga aktiviteter. Den svenska naturen, i synnerhet i södra 
Sverige, har utnyttjats av människan sedan urminnes tider, 
genom jordbruk, skogsbruk och vedfångst. Detta nytt-
jande har format vår natur och vår biologiska mångfald. 
Det handlar om ett traditionellt, gammaldags skogs- och 
jordbruk, med understöd av klimat, markkemi och hydro-
logi. Förändringar av dessa faktorer resulterar obönhör-
ligen i förlust av viktiga livsmiljöer. En lång rad växter 
och djur är t.ex. helt beroende av slåtter- och beteshävd, 
och en del arter har till och med utvecklad strategier för 
att undkomma betande mular och skärade liar. Det kan 

Biologisk mångfald
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man göra genom att antingen vara liten, ha platta, taggiga 
eller osmakliga blad eller kanske blomma tidigt på för-
sommaren, innan slåttern. Exempel på arter med sådana 
anpassningar är t.ex. martorn med sina extremt taggiga 
blad vilka undviks av betande djur, eller tidigblommande 
fältgentiana och orkidén vityxne som blommar tidigt och 
innan slåttern. Jungfrulin klarar sig genom sin litenhet och 
darrgräset, som är styvt och knastertorrt, lämnas gärna 
oätet av korna.

... i Västra Götalands odlingslandskap
Västra Götalands län kännetecknas av stor variationsrike-
dom när det gäller landskapstyper. Här finns en rejäl kust-
sträcka mot Västerhavet, älvdalar med lerjordar, bördiga 
och numera utdikade slättområden, landskap med kalkrik 
berggrund, sjöstränder och karga, hedartade höjdområden 
med mager växtlighet. Klimatet skiljer sig också från norr 
till söder och från öster till väster. Utmed kustområdena 
råder ett atlantiskt klimat med regniga somrar och milda 
vintrar medan de östra delarna har ett delvis kontinentalt 
klimat med sommartorka och lägre vintertemperaturer. 

Kartan till vänster visar särskilt värde-
fulla odlingslandskap i Västra Göta-
land. Det handlar om områden med 
särskilt höga natur- och kulturvärden. 
Naturvärdena utgörs av ovanliga 
och biologiskt rika naturtyper som är 
skapade	av	människan	t.ex.	ljunghedar,	
slåtterängar, hagmarker m m, eller av 
växt-	och	djurarter	som	är	beroende	
av traditionella jordbruksmetoder. 
Kulturvärdena utgörs av synliga äldre 
ägostrukturer, stenmurar, byggnader, 
fornlämningar och liknande. Kartan 
visar att länet innehåller en stor mängd 
värdefulla odlingslandskap, som är 
spridda över hela länet.

Bilden	nedan	visar	ett	mosaikartat	och	
biologiskt mycket värdefullt odlings-
landskap. Dala nordöst om Falköping, 
med Ålleberg i bakgrunden.
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Nederbördsmängderna varierar från ca 400 mm om året 
på Koster till drygt 1 500 mm i trakterna av Borås. I alla 
delar av länet, med sina skiftande förutsättningar, finns 
små, medelstora och stora jordbruk. 
Kring dagens jordbruk finns det ofta kvar marker som 
vittnar om gamla tiders odling, som stora områden eller 
som små fragment. Slåtter- och beteslandskapet, så 
som det såg ut förr, finns egentligen inte kvar, och bara 
i enstaka bygder och gårdar finns sådana marker kvar 
som en gång i tiden var landskapets mest framträdande 
kännetecken. De finaste och mest välbevarade slåtter- och 
betesmarkerna finns idag utmed delar av Bohuskusten, 
på kalk områdena på och kring Västergötlands platåberg 
och på ett mindre antal mindre gårdar och byar i södra 
och mellersta Västergötland, samt några enstaka gårdar i 
Dalsland. Kännetecknande för gårdarna med de finaste 
markerna är att det där ofta finns intresserade och engage-
rade brukare. Tjänstemän på förvaltande organisationer, 
kommuner och länsstyrelser samt ideella föreningar, bidrar 
förstås också till att hålla liv i det traditionella och biolo-
giskt mångfacetterade landskapet.

Hot mot odlingslandskapets biologiska mångfald
Landskapsförändringarna är det utan jämförelse största 
hotet mot det traditionella odlingslandskapet och dess na-
turvärden. Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts 
av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där 
bara ett litet antal växter och djur kan leva. Samtidigt har 
igenväxning, förbuskning och intensiv gödsling av betes- 
och odlingsmarker försämrat livsvillkoren för många arter 
som behöver öppna och hävdade landskap. 

ArtDatabanken och ”rödlistade arter”
Sedan mitten av 1800-talet har drygt 200 arter försvunnit 
från Sverige. Att de nu är borta har sannolikt begränsad 
inverkan på de svenska ekosystemen och samtliga dessa 
arter finns fortfarande kvar i andra delar världen. Under 
samma tid har något tusental nya växt- och djurarter 
kommit till Sverige. Några har tagit sig hit av egen kraft, 
andra har avsiktligt eller oavsiktligt förts in av människan. 

Det finns alltså fler arter nu än förr, men populationerna 
för många av odlingslandskapets typiska arter är mycket 
mindre nu jämfört med förr i tiden.
Arbetet med att kartlägga landets hotade fauna och flora 
(rödlistade arter) startade i mitten av 1980-talet genom 
bildandet av ArtDatabanken. Denna institution vid lant-
bruksuniversitetet i Uppsala har som uppgift att beskriva 
tillståndet för vår natur, och understödja den övergripan-
de målsättningen om en långsiktigt hållbar utveckling. 
ArtDatabanken presenterar vart femte år ”Rödlistan” där 
missgynnade och hotade arter beskrivs. Man driver också 
”Svenska artprojektet” som är en kartläggning av alla i 
Sverige förekommande arter. Rödlistan innehåller för 
närvarande 4 273 arter, vilket motsvarar ungefär 10 % av 
landets kända arter. Cirka häften av dessa är så hotade att 
de löper risk att dö ut i en nära framtid. 

Åtgärder för faunan och floran i odlingslandskapet
En lång rad åtgärder för att motverka utarmningen av od-
lingslandskapet växt- och djurliv har genomförts. Riktade 
ekonomiska ersättningsformer för bevarande av hävdade 
naturtyper har kommit och gått. Många naturreservat i 
fina odlingslandskap eller på enskilda marker med stort 
hävdbehov har också bildats. 

stenskvätta
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ängsnyckar Dactylorhiza incarnata

bålgeting Vespa crabro slåttergubbe Arnica montana (NT)

cypresslummer                
Diphasiastrum tristachyum (EN)

vildlin Linum catharticum

fältgentiana                
Gentianella campestris (EN)

smultronklöver  Trifolium fragiferum

kustarun Centaurium littorale

Några av odlingslandskapets ädelstenar
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Apollofjärilen Parnassius apollo (NT) är numera försvunnen från Västra Götaland.
svartfläckig	blåvinge	
Phengaris arion (NT)

blodvaxskivling	Hygrocybe coccinea

praktbyxbi	
Dasypoda hirtipes

hämpling Carduelis cannabina

martorn Eryngium maritimum (EN)
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Det gamla bondelandskapet
Först på plats!
Efter istiden reste sig landet långsamt ur havet och de 
första människorna kom till Västra Götaland för ungefär 
9 000 år. De jagade, fiskade och samlade, och tiden kallas 
jägarstenåldern. Det handlade om människor i små grup-
per  som rörde sig inom områden som är 250–1 000 km2. 
Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs kommun är 
447 km2. De levde här som nomader under flera tusen år. 

De första odlingslandskapen tar form

För ca 6 000 år sedan, under den atlantiska tiden, börjar 
de första ansatserna till ett odlingslandskap att växa fram, 
dels genom att man höll betesdjur, dels genom blygsam 
sädesodling. Under den atlantiska tiden skedde en rejäl 
höjning av havsvattennivåerna, avdunstningen minskade 
och markerna försumpades. Frodiga ädellövskogar bredde 
då ut sig över länet. På en del platser steg vatten nivåerna 
med upp till 20 meter. Därefter fortsatte landhöjningen.
Under bronsåldern, som varade från ca 1800–500 f  Kr, 
utvecklades jordbruket mot odling med redskap men ock-
så  av åretruntbete eftersom klimatet präglades av varma 
somrar och milda vintrar. Hällristningarna tillhör denna 
tid, och några bilder/ristningar visar människor, dragdjur 
och plöjningsredskap. Människorna bodde i höjdlägen 
och odlade på lättdränerade marker. Man tror att de första 
ljunghedarna i västra Götaland uppstod under bronsål-
dern. 

Ett kallt klimat ökar behovet av vinterfoder
Ungefär 500 f  Kr, under den tidiga järnåldern, blev 
klimatet återigen kallare (avsevärt kallare än idag) och 
nederbördsmängderna steg till drygt 100 mm mer än idag. 
Glaciärerna som försvunnit under värmetiden började att 
återbildas. Klimatförändringarna var drastiska för faunan 
och floran, men påverkade också människan, som vid det 
här laget var riktiga jordbrukare. Det kallare och hårda-
re klimatet tvingade människorna att vinterförvara sin 
boskap inomhus samt att se till att det fanns foder för hela 
vintern. Slåtterängen blev lösningen på foderproblemati-
ken. Och djurens gödsel kunde samlas in och användas på 
åkarna. Alltså – det som framtvingades av klimatföränd-
ringarna under järnåldern skapade de jordbruksstrukturer, 
med ängar, åkrar och utmarker, som vi fortfarande ser 
fragment av idag. Talesättet ”äng är åkers moder” här-
stammar från denna tid då den enda näringen till åker-
marken kom från naturgödsel. Innebörden var att hö från 
ängen gav foder åt kreaturen som i sin tur gav gödsel till 
odlingen. Ängen födde och gödde åkerns odlade grö-
dor.  Detta ekologiska kretslopp stod orubbat ända fram 
tills dess konstgödsel och klöverodling gjorde sitt intåg i 
åkerbruket. Under järnåldern öppnades landskapet upp 
ännu mer och under slutet av järnåldern (vikingatiden), 
utvecklades markerna kring gårdar och byar till öppna 
hedlandskap. Man kan bara i sin vildaste fantasi föreställa 
vilka effekter det här utnyttjandet av landskapet hade på 
faunan och floran.
Under medeltiden blev klimatet återigen lite mildare, 
befolkningen ökade markant och nya jordbruksmetoder 
gav nya möjligheter. Det nuvarande Västra Götalands län 
var då delat eftersom Bohuslän var norskt. Länet gränsade 
också mot Danmark (Halland). 

Bilden	till	vänster	visar	ett	av	länets	finaste	och	bäst	bevara-
de	odlingslandskap	som	finns	att	beskåda	på	Ramsön	i	södra	
Bohuslän	–	och	möjligen	finns	anor	från	medeltiden.	Landska-
pet innehåller en centralt belägen gårdsbebyggelse omgiven 
av inägomarker med slåtterängar och åkar. Utanför ligger 
karga hällmarker där djuren betar under sommaren. De olika 
skiftena skiljs åt av väl bevarade stenmurar.
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Historisk tid
Från 1500-talet och framåt visar klimatet samma nyck-
fullhet som dagens. Från mitten av 1700-talet till mitten 
av 1800-talet sjönk temperaturen och bildade en period 
som ibland kallas ”lilla istiden”. Glaciärerna nådde nu sin 
största utbredning sedan istiden. Befolkningsökningen, 
jordbruket, behovet av brännved och virke samt behovet 
av träd till sillkokerier och tunntillverkning ledde fram till 
att betydande delar av länet avskogades.  Ett exempel – 
när Bohuslän återlämnades till Sverige 1658 var landskapet 
i stort sett helt trädlöst. Av landskapets 104 registrerade 
sågar kunde man inte avkräva skatt från en enda. När Pehr 
Kalm, en av Linnés lärjungar besökta landskapet 1742 
skrev han ”Skog fanns vid denna vägen nästan ingen på något 
ställe, utan berget voro helt skallota, endast några små enbuskar 
stodo här och där”. 
Vid slutet av 1700-talet ansåg expertisen att man skull ha 
fem tunnland slåtteräng och 10 tunnland betesmark per 
tunnland åker. Ju mindre och sämre äng man hade desto 
färre kor kunde man föda under vintern. Landskapet var 
alltså inte bara öppet och avskogat; det var också täckt av 
slåtterängar, betesmarker och små åkertegar. Det är svårt att 
idag förstå att vart man än vände sig i det dåvarande Västra 
Götaland, så bredde slåtterängar med prunkande växtlighet, 
vidsträckta betesmarker och småtegar ut sig. Men det är 
inte frågan om någon annan planet utan bara en annan tid. 
En enkel studie av gammalt kartmaterial ger vid handen att 
de olika beskrivningarna om detta väldiga odlingslandskap 
stämmer till punkt och pricka. Den gamla ekonomiska kar-
tan över Älvsborgs län och Skaraborgs län från 1899–1900, 
som avbildar en tid då industrialisering och urbanisering 
redan börjat nagga odlingslandskapet rejält i kanten, visar 
hur det såg ut på den tiden.

1900-talet – ett landskap i förändring
Slåtterängarnas låga produktion i förhållande till den stora 
arbetsinsatsen var ett problem, och den traditionella ängs-
slåttern började därför successivt att försvinna i början av 
1900-talet. När arealen ängsmark var som störst i Sverige 
under 1860-talet uppskattas denna till ca 2 miljoner hektar, 
år 1927 fanns 526 000 hektar ännu kvar och idag finns det 
ca 10 000 ha av blandad kvalitet, vilket är 0,5 % om man 
jämför med för 150 år sedan. Ängen, som varit helt domi-
nerande under tidigare skeden, ersattes av åker, betesmark 
eller kultiverad slåttervall. Skogsbeten och andra utmarks-
beten i länets centrala delar försvann också i stort sett helt. 
Något som liknar gamla tiders utmarksbeten finns idag 
bara kvar utmed länets kust mot havet – i Bohuslän. Med 
början vid 1900-talets inledning återbeskogades odlings-
landskapet genom omfattande planteringar av gran. Plan-
teringarna fortsatte under i stort sett hela 1900-talet.
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När det gäller antalet betesdjur av nöt så kulminerade detta 
på 1930-talet då det fanns ca tre miljoner nötkreatur i Sve-
rige. Det finns fortfarande ett stort antal nötdjur i landet, 
ca 1,5 miljoner. Antalet får var däremot störst vid mitten av 
1800-talet och har därefter sjunkit. De senaste 50 åren har 
emellertid antalet återigen ökat i Sverige och idag finns det 
ca 600 000 får i Sverige (se diagrammet på nästa uppslag). 
Djurantalet speglar emellertid inte hävdförhållandena ute i 
markerna – i gamla tider gick nötdjuren mangrant på bete 
i utmarker och hagar, för att senare på säsongen släppas på 
efterbete på inägornas slåtterängar. De skapade den natur 
som vi idag försöker att  bevara resterna av. Dagens nötbe-
sättning betar nästan uteslutande på välgödslade åkervallar, 
äter ensilage eller står installade året om. Nyttan i naturen, 
och för den hotade fauna och flora som bildar oändligt 
långa tabeller i rödlistorna, är väldigt liten om man jämför 
med de gamla tiderna.

Tabellen ovan visar arealer av olika typer av ”naturliga fo-
dermarker” i Sveriges olika län 2013. Källa: Statistiska centralbyrån 
2014.

Kartor	över	området	mellan	Bäckefors	och	Dalskog	i	Dalsland	från	två	olika	tidsepoker.	Kartan	till	vänster	är	den	ekonomiska	
kartan från 1899 och den visar ett jordbruks- och skogslandskap med åkrar (mörkt gul färg), ängar (blågrön färg) och skogs-
marker (vit bakgrundsfärg) och med mångs smågårdar och torpställen. På moderna kartor återstår åkrar och skog medan äng-
arna	och	de	flesta	små	torp	och	mindre	gårdar	är	försvunna.
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Bilden	nedan.	Pilane,	Klövedals	socken,	Tjörns	kommun	1924.	
Pilane gravfält på Tjörn är ett välhävdat beteslandskap med 
ett gravfält från järnåldern. Fotograf. D. Samuelsson.

Diagrammet ovan visar utvecklingen för antalet nötdjur i Sve-
rige mellan ca 1970 och 2013. Källa: Statistiska centralbyrån 2014.

På	bilden	till	vänster	tittar	ett	nyfiket	nötdjur	ut	över	slåtter-
ängarna vid gården Lunden i Älekulla, Marks kommun. 

1924
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”Ingenting förändras märkbart från idag till i morgon, från i år till 
nästa år; därav följer att vi alla, ögonblickets barn, kan betrakta 
vår hembygd utan att fatta vad som sker. Helt annorlunda blir det 
för den som efter två, tre årtionden kommer tillbaka till sin barn-
doms landskap.” Carl Fries 1965.

Diagrammet ovan visar utvecklingen för antalet får i Sverige 
mellan 1970 och 2013. Diagrammet visar en rejäl ökning och 
så en dipp på slutet. Källa: Statistiska centralbyrån 2014.

Bilden	ovan.	Nya	tider!	Konstutställning	och	fårbete	har	tagit	
över efter gamla tiders odlarmödor. Pilane, Klövedals socken, 
Tjörns kommun 2013. Observera att bilden inte är tagen från 
samma position som de på sidan 16–17.

Bilden	nedan.	Samma	bild	som	på	sidan	16	men	fotografe-
rad 2015. Området kring fornlämningarna är fortfarande 
tämligen väl hävdat, men det kringliggande landskapet har 
beskogats.	Berghällarna	i	horisonten	kan	inte	längre	urskiljas.		

2015
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Bilderna	illustrerar	några	värdefulla	odlings-
landskap.	Bilden	överst	till	vänster	föreställer	
2000-talets odlingslandskap med stora lättbe-
arbetade åker ytor och raka kanter (Tjurholmen i 
Ale kommun i Göta älvs dalgång). Här har nutid 
och dåtid kunnat mötas, och i området har man 
lyckats	bevara	några	av	länets	finaste	sötvat-
tenstrandängar. 

Överst till höger syns de kalkrika och betade 
åsarna i Vartofta, Falköpings kommun, som hyser 
en	mycket	rik	flora.	

Nederst till vänster visas en översiktsbild över 
de kalkrika betesmarkerna på Österplana hed i 
Götene kommun. 
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De ”sista” 30 åren
Det här kapitlet behandlar utvecklingen under de senaste 30 åren – eller ”de sista” som vi har valt att kalla tiden att 
spetsa till det hela lite grann.

NILS – tar fram fakta om landskapet i Sverige
NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) 
är ett miljöövervakningsprogram som undersöker hur 
den biologiska mångfalden i Sverige ser ut och hur den 
förändras. Man både flygfotograferar och inventerar 
växt-och djurlivet i 631 permanenta rutor, fördelade över 
hela Sverige. En viktig del i programmet är att studera de 
förändringar i landskapet som kan påverka den biologiska 
mångfalden. Undersökningen finansieras bland annat av 
Naturvårdsverket och resultaten används t.ex. för uppfölj-
ning av miljökvalitetsmålen. NILS hör till SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Vad kan NILS berätta om utvecklingen?
2015 kom en rapport från NILS som innehåller ett 
ax plock av vad projektet kan bidra med när det gäller 
uppföljningen av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingsland-
skap”. 
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Detaljerad flygbildstolkning 
inom en central 1x1 km-ruta av 
ytobjekt (heltäckande kartering 
av marktäcketyper i detaljerade 
klasser) samt linje- och punkt-
objekt.

Fältinventering inom en 1x1 
km-ruta inom NILS 5x5 km-ruta. 
Följande moment ingår:

Provyteinventering med noggrann 
beskrivning av marktäcke, 
markanvändning, åtgärder, mark 
och vegetation.

Linjekorsningsinventering av 
linjära objekt:
- Vattendrag, diken, vägar, 
hägnader, skogskanter m.m.
- Linjära markstörningar; 
fordonsspår, stigar m.m.
- Vattenmiljö i anslutning till 
diken, vattendrag och stränder.

NILS basprogram

Uppföljning av förändringar i jordbrukslandskapet 

Fältinventering i ett urval av ängs- och betesmarker inom NILS rutorna.

Provyteinventering med noggrann beskrivning av marktäcke, markanvändning, 
åtgärder, mark och vegetation. Extra småprovytor och ängs- och betesrelaterade 
kärlväxter i förhållande till metodiken i NILS basprogram. 

Transektinventering av fjärilar och humlor samt bedömning av blomrikedom och 
vegetationshöjd längs transekterna. Därutöver inventeras också grova träd 
(>80 cm av ädellöv, sälg och asp) och ett antal lavarter knutna till dessa träd.

Översikt över 
inventeringsmoment  

NILS visar att det under perioden 2003–2007 fanns 
omkring 460 000 ha hävdade betes- och slåttermarker i 
Sverige. Under nästa femårsperiod, 2008–2012, beräkna-
des samma markslag till 500 000 ha i fältinventeringen. 
Ökningen är emellertid inte signifikant.
Åkermark i träda visar en svag minskning medan det finns 
en tendens till ökning av den totala arealen betad mark 
(inklusive betad vall) under samma period. Förändringar-
na, som inte är signifikanta, tycks bero på en något ökad 
areal av mark som betas av andra djurslag än nöt, häst och 
får, exempelvis getter.

Diagrammet visar resultaten av mätningar av vegetations-
höjd och blomrikedom i betesmarker mellan 2006 och 
2014 i Västra Götalands län. Det som kan utläsas är att 
det varierar kraftigt från år till år, med en kraftig ökning 
av vegetationshöjden från och med 2012, samt att blomri-
kedomen varken blivit bättre eller sämre. Källa: NILS.
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Ett sätt att följa igenväxning är att analysera trädtäckning i 
obrukad jordbruksmark. NILS analyser visar att Götalands 
mellanbygder och norra Sverige har den högsta genomsnitt-
liga trädtäckningen, 15 % respektive 16 %, medan Göta-
lands slättbygder har den lägsta, 6 %. Detta kan tolkas som 
att igenväxningen är störst i mellanbygderna.
Stengärdesgårdar har ett stort kulturmiljövärde och är 
viktiga som livsmiljöer för växter och djur. De har histor-
iskt använts för att skilja inägor från utmarker samt för att 
markera fastighetsgränser. NILS data visar att det totalt 
fanns ca 136 000 km stengärdesgårdar i landet under 
perioden 2003–2007. Av dessa ligger 34 % i skog, 28 % i 
gränsen mellan jordbruksmark och andra markslag och 25 
% ligger helt i jordbruksmark.
Gränser mellan olika markslag är viktiga för den biologis-
ka mångfalden. I NILS analyseras skogskanter som grän-
sar mot jordbruksmark. Mängden sådana gränser har inte 
förändrats mellan de två femårsperioderna, utom i Norra 
Sverige där en signifikant minskning har skett. De vanli-
gaste typerna av bryn i jordbrukslandskapet idag är tvära 
och distinkta skogsbryn och raka till lätt böjda skogskan-
ter. En mer komplex kantzon bedöms vara bättre för den 
biologiska mångfalden än tvära och raka skogskanter.

De 29 vanligaste fjärilsarterna i det västsvenska jordbruks-
landskapets ängs- och betesmarker enligt NILS (2006–2014), 
skattat enligt antal noteringar per km inventerad sträcka.

De 15 vanligaste humlearterna i det västsvenska jordbruks-
landskapets ängs- och betesmarker enligt NILS (2006–2014), 
skattat enligt antal noteringar per km inventerad sträcka.

Ljus jordhumla Bombus lycorum och 
dess förekomst inom länets mil-
jöövervakningsrutor (ej NILS).
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Karta över länsvis fö-
rekomst av rödlistade 
arter. Skåne och Västra 
Götaland är de län där 
det	noterats	flest	sådana	
arter. 

Sydligt läge, skiftande 
geologi samt många olika 
natur- och landskapstyper 
bidrar till höga siffror. 
Källa: www.artdatabanken.se

Rödlistade arter i Västra Götaland
Västra Götalands län placerar sig på andra plats i Sverige, 
efter Skåne, när det gäller antal rödlistade arter. Hela 1 816 
sådana arter (se kartan), varav 744 hotade (se förklaring på 
sid 22), har påträffats här. Det finns många förklaringar till 
det stora antalet, men framförallt är länet mycket stort och 
omfattar många olika naturtyper och landskap. Här finns 
odlingslandskap, havsstränder, insjöstränder, vidsträck-
ta skogar och såväl kalkrika berg som kalkfattiga. Länet 

Rödlistning och rödlistade arter
Rödlistning är ett system för att bedöma risken för en-
skilda arter att dö ut från Sverige. Rödlistan tas fram av 
ArtDatabanken vid SLU och fastställs av Naturvårdsver-
ket och Havs- och vattenmyndigheten. Den uppdateras 
vart femte år. Den första officiella listan kom 1991 och 
därefter har fem uppdateringar gjorts, den senaste 2015 
(ArtDatabanken 2015).
Resultatet av ”Rödlista 2015” visar inte någon märkbar 
förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige. I röd-
listan 2015 har 4 273 arter klassats som rödlistade.  
Antalet rödlistade arter har ökat sedan 2010 med 3,6 %, 
vilket främst beror på att fler arter bedömts. Men alltför 
många arter är rödlistade och det allvarligaste hotet utgörs 
av vårt sätt att leva, dvs. ett allt mer urbaniserat samhälle 
och ett rationellt, maskinellt och storskaligt skogs- och 
jordbruk. För 30 % av arterna på rödlistan är igenväx-
ning det allvarligaste hotet (ww.artdatabanken.se). Några 
ljuspunkter finns emellertid i rödliste analysen. Bland annat 
har situationen för groddjur och stora däggdjur förbättrats 
sedan 2000.
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....och i Västra Götalands odlingslandskap
577 rödlistade arter i Västra Götalands län förekommer 
i eller har jordbrukslandskap som en viktig livsmiljö. 
Lägger man till våtmarker och havsstränder vilka till stor 
del tillhör eller har tillhört jordbrukslandskapet så blir 
siffran 754, vilket motsvarar ca 40 % av länets totala antal 

Arterna på ”rödlistan” kategoriseras i åtta kategorier; 
RE (REgionally extinct – utdöd), CR (CRitically endang-
ered – akut hotad, EN (ENdangered – starkt hotad), VU 
(VUlnerable – sårbar), NT (Near Threatened – missgyn-
nad), DD (Data Deficiency – kunskapsbrist, LC (Least 
Concern – utom fara, NE (Not Evaluated – inte utvär-
derad). Arter inom grupperna CR, EN och VU brukar 
kallas ”hotade”.

pimpinellros Rosa pimpinellifolia (EN)

saltmålla Atriplex pedunculata (EN) mindre blåvinge Cupido minimus (NT)

sydlig sotlav Cyphelium notarisii (EN)

strutskinnlav Scytinium palmatum (NT)

grå stjälkröksvamp Tulostoma kotlabae (EN)

ligger också i brytningen mellan väst, nord, öst och syd, 
vilket innebär att det här finns inslag av västliga, nordli-
ga, östliga och sydliga arter. Det totala antalet arter är, på 
grund av klimatet, större mot söder i landet, vilket bidrar 
till Västra Götalands artrikedom. Detta förhållande gäller 
även de rödlistade arterna.

rödlistade arter. Jordbrukslandskapet har alltså en stor be-
tydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden både 
i Sverige och i Västra Götalands län.
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Hur ser framtiden ut för länets rödlistade arter?
Många olika undersökningar av hotade arter, t.ex. uppfölj-
ningar av drakblomma och fjädergräs, visar på en minsk-
ning över tid (se längre fram i denna skrift). När det gäller 
den officiella rödlistestatistiken kan det också konstateras 
att det sker en försämring för de arter som är knutna till 
odlingslandskapet. De starkt och akut hotade arterna i 
Västra Götalands län, enligt 2015 år lista, som är knutna 
till jordbrukslandskap, bedömdes bara för några tiotal år 
sedan vara mindre hotade ≈ vanligare.
I tabellen till höger presenteras en förteckning över dessa 
arter och deras hotkategoriseringar i fyra rödlistor mellan 
2000 och 2015. Därefter har en bedömning gjorts utgåen-
de från om hotkategorin förändrats, t.ex. gått från mindre 
hotad till mer hotad eller vice versa, under period en. Ana-
lysen har enbart utförts på de 95 i länet förekommande 
starkt (EN) och akut hotade (CR) arter som kategoriserats 
som knutna till ”jordbrukslandskap” av ArtDatabanken. 
Utvecklingen ser oroande ut, och inte mindre än 47 % av 
arterna uppvisar en negativ trend. Bara 8 % bedöms ha 
haft en positiv utveckling under de senaste 15 åren.

Cirkeldiagrammet ovan och tabellen till höger visar utveck-
lingen för de arter som bedöms som starkt (EN) eller akut 
hotade (CR) i den senaste rödlistan. Jämförelser med tidigare 
rödlistor har gjorts. Ca 47 % av arterna bedömdes som ”min-
dre hotade” tidigare. Enbart ca 8 % uppvisar en positiv trend 
och sedan 2000. Se även tabellen till höger.
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Odlingslandskapets fåglar minskar
I forskningsprojektet Svensk Fågeltaxering, som följt fågel-
livet i Sverige under lång tid, har man tagit fram ett ”index” 
som visar utvecklingen för fåglar som är särskilt beroende 
av odlingslandskapet. Utvecklingen har analyserats efter 
data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 
2002–2014 (www.fageltaxering.lu.se). Resultatet, som pre-
senteras på hemsidan www.miljomal.se, pekar på en kraftig 
minskning av antalet fåglar i odlingslandskapet (se figuren 
till höger). 
Tre grupper av fåglar har analyserats. Röd text anger arter 
som uppvisar minskningar. Vanlig svart text anger arter 
utan säkerställd förändring under perioden. Ingen av de 
undersökta arterna uppvisar statistiskt säkerställda ökningar. 
1 – Fåglar som förekommer i odlingslandskap med höga 
naturvärden i stort. Det gäller arter som tofsvipa, storspov, 
sånglärka, ladusvala, sydlig gulärla, stenskvätta, buskskvät-
ta, törnsångare, törnskata, stare, hämpling, gulsparv och 
pilfink.
2 – Fåglar som är knutna till ängs- och betesmarker t.ex. 
tofsvipa, storspov, ladusvala, sydlig gulärla, stenskvätta, 
buskskvätta, törnsångare, törnskata, stare, hämpling och 
gulsparv.
3 – Fåglar som lever i odlingslandskapets småbiotoper. Det 
handlar om arter som stenskvätta, buskskvätta, törnsångare, 
törnskata, stare, hämpling och gulsparv.
För den analyserade perioden uppvisar alla tre grupperna 
statistiskt säkerställda minskningar med mellan 2,4 och 3,7 
% per år. Detta innebär i klartext att det år 2014 fanns 27-
35 % färre jordbruksfåglar än vad som fanns 2002 i Västra 
Götaland och Svealand. 2014 års index låg 30 % under (alla 
arter i odlingslandskapet), 35 % under (ängs- & betesmar-
ker) och 28 % under (småbiotoper) startårets värde (index-
värde = 1). Västra Götaland, Svealand och Södra Norrland 
är de storregioner som uppvisar den mest negativa utveck-
lingen för odlingslandskapets fåglar under de senaste tretton 
åren.

Figurerna överst på sidan 25 visar utvecklingen i Västra 
Götaland för några av odlingslandskapets mest välkänta 
arter – gulsparv och sånglärka (häckfågeltaxeringen/www.
fageltaxering.lu.se). Deras sånger, gulsparvens sjustaviga 
och karakteristiskt fallande sång och sånglärlans vårkvitter 
över åkrarna, är betydligt mer sporadiska idag än för bara 
ett par decennier sedan. Figurerna visar att deras förekom-
ster i länet i stort sett halverats under en tioårs period. Och 
utvecklingen är mycket lik den som kan utläsas i diagram-
met ovan som visar utvecklingen för ett större antal arter 
knutna till odlingslandskapet. 
Orsakerna till minskningen är väl inte helt utredda men 
det är inte alltför vågat att anta att det kan ha att göra med 
igenväxning, upphörd hävd och de följdverkningar detta 
får för fröproduktion, insektsliv, m m.
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Utvecklingen för gulsparv (diagram ovan t v och bild nedan) och sånglärka (t h och nedan) mellan 1995 och 2015 är tydligt 
negativ. De båda arterna är starkt knutna till öppna landskap med åkrar och betesmarker.

gulsparv Emberiza citrinella (VU) sånglärka Aluda arvensis (NT)

Diagrammet till vänster visar 
utvecklingen för fågelfaunan 
(vadarfåglar) på havsstrandäng-
ar. Även dessa arter har haft en 
ogynnsam utveckling, men inte 
lika tydlig som för arterna ovan. 
Under perioden 2003 till 2015, i 
synnerhet mellan 2007 och 2013, 
har en tydlig minskning skett för i 
rödbena och tofsvipa. Diagram-
met baserar sig på uppgifter från 
uppföljning av naturvärden på 
havsstrandängar i Västra Göta-
lands län. De streckade linjerna 
visar s.k. ”glidande medelvärden” 
för tre tidigare år/perioder.
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Ängs- och hagmarker i Västra Götalands län
I ängar, hagar och utmarksbeten finns många av våra 
vackraste och mest hotade naturtyper och arter. Markerna 
och deras biologiska innehåll är att betrakta som levande 
fornminnen och när de försvinner så försvinner också en 
viktig möjlighet att studera det förgångna. Dessa marker 
är också de mest skötselkrävande som finns i Sverige. 
Från 1988 till 1993 genomfördes en inventering av 
ängs- och hagmarker i de tre län (Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs och Skaraborgs län) som idag utgör Västra 
Götalands län. Inventeringen hade ett tydligt ekologiskt 
fokus och inriktningen var att leta upp och dokumentera 
hävdade, ogödslade så kallade ”naturliga fodermarker” 

dvs. slåtterängar, hagmarker och utmarker med väl beva-
rad växtlighet.
I början av 2000-talet genomfördes en ny kartläggning. 
Fokus var de nya jordbruksstöd som kommit i och med 
Sveriges inträde i den Europeiska Unionen. Liksom vid 
den tidigare inventeringen  kartlades marker i samtliga 
kommuner i Sverige.
Resultatet från de båda inventeringarna visade att värde-
fulla ängs- och hagmarker finns spridda över hela Västra 
Götalands län, med särskilt stora koncentrationer utmed 
Bohuskusten och de centrala delarna av det gamla Skara-
borgs län. Inventeringen uppmärksammade också många 
enskilda marker med skyddsvärd flora.
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En	av	länets	finaste	och	bäst	bevarade	äldre	odlings	miljöer	finns	i	
Nockakulla (bilden ovan) i Älekulla sn, i den södra länsdelen. Här 
finns	det	fortfarande	kvar	sällsynta	växter	och	naturtyper	knutna	till	
äldre tiders hävd. Rapportförfattaren besökte området för första 
gången 1988 i samband med ängs- och hagmarksinventeringen och 
har sedan dess besökt området med jämna mellanrum. Området 
följer egentligen samma trend som många andra värdefulla marker i 
länet	–	vilket	betyder	att	det	blir	något	sämre,	lite	mer	igenväxt	och	
aningen mer artfattigt för varje år som går. Orsaken är förstås att 
man inte orkar upprätthålla den traditionella hävden. Nockakulla har 
emellertid klarat sig relativt bra, men dessvärre verkar fältgentianan 
ha försvunnit.

Kartan till vänster visar utbredningen av ängs- och betesmarker i 
Västra Götalands län år 2004. Totalt kartlades drygt 6 000 ängs- 
och betesmarker i länet. Den totala arealen omfattade ca 24 000 ha 
varav	ca	500	ha	slåtterängar.	Kartan	visar	att	det	fortfarande	finns	
ganska	gott	om	naturliga,	öppna	gräsmarker	utmed	Bohuskusten	och	
i Västergötlands kalktrakter (den östra centrala delen av kartan). 
Siffrorna kan jämföras med arealen av markslaget slåtteräng i Sve-
rige på 1860-talet, när ängsarealen var som störst, som då var två 
miljoner hektar. 
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Jämförelser mellan olika inventeringar
Vid en jämförelse mellan de båda inventeringarna visa-
de det sig att antalet ängs- och hagmarker ökat en aning 
(se diagrammet intill). Det hade alltså tillkommit ca 170 
nya objekt, dvs. det fanns mer betesmark och ängsmark 
i ängs- och betesmarksinventeringen än i den äldre ängs- 
och hagmarks inventeringen. Detta är positivt, men till den 
negativa sidan får läggas att ungefär 1/3 av de marker som 
kartlagts i den första inventeringen, vid det senare tillfäl-
let inte var hävdade alls, var i behov av restaurering, eller 
hade förlorat sina värden genom igenväxning, gödsling 
eller liknande.
Vidare såg man att några av de mest hävdberoende kärl-
växterna hade minskat. Ett exempel är kattfot som mins-
kat dramatiskt mellan de båda tillfällena (se bild, diagram 
och karta på sida 29). Sådana kärlväxter som trivs i den fas 
som inträder när öppna marker växer igen, den ”älskliga 
fasen”, hade däremot inte minskat i samma utsträckning.
Resultaten visade också att de nytillkomna betesmarkerna 
innehöll färre hävdgynnade kärlväxtarter än betesmar-
kerna i allmänhet, medan nytillkomna slåtterängar hade 
ungefär samma antal kärlväxtarter som övriga slåtterängar.
Sammanfattningsvis kan man säga att arealerna av ängs- 
och hagmarker har bibehållits eller ökat, medan kvaliteter-
na i form av värdefull växtlighet minskat.
En viktig lärdom från jämförelsen är att det krävs betydligt 
mer kunskap om skötseln och den tidigare hävden, och 
att dessa kunskaper måste tillämpas fullt ut, om man vill 
bevara de mest känsliga och krävande arterna i de naturli-
ga fodermarkerna i länet.
Källa: Stenström m.fl. 2006.

Diagrammet ovan visar markanvändning i ängs- och betes-
marker i de två inventeringar som genomförts i Västra Göta-
lands län (angivet som antal objekt). 

Tabellen nedan visar arealer av olika markslag i Västra Gö-
talands län vid de båda inventeringarna. Källa: Naturvårdsverket 
2007 och Jordbruksverket 2005.

äng (ha)

bete (ha)

bete- m
öjlig 

äng (ha)

”restaurerbar” 
(ha)

”ej aktuell” (ha)

Ä&H (1988–93) 320 22040

Ä&B (2002-04) 512 23843 3505 5253 2805

Bräcke	ängar,	Dalsland.
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Diagrammet ovan visar antal marker med fynd av ett antal 
utvalda	kärlväxter	som	registrerats	i	ängs-	och	hagmarksin-
venteringen/mörka staplar (1988–1993) respektive ängs- och 
betesmarksinventeringen/ljusa staplar (2002-2004). Starkt 
hävdberoende	arter	som	kattfot,	slåtterfibbla	och	fältgentiana	
har minskat, medan stagg och ängsvädd ökat.

Bilderna	nedan	visar	kattfot	och	en	karta	över	platser	där	
arten försvunnit under perioden mellan 1988–1993 och 
2002–2004.

darrgräs Briza media

backtimjan Thymus serphyllum (NT)

kattfot Antennaria dioica
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Slåtterängar – ädelstenar i svensk natur
Slåtterängen är kanske den svenska naturtyp som är mest 
omhuldad, vacker och omskriven. Slåtterängarnas växt- 
och djurliv är ymnigt, färgglatt och intressant, med många 
speciella arter och anpassningar. Slåtterängarna är odlings-
landskapets och kanske också landets mest värdefulla och 
hotade naturtyp.
Slåtterängen är den naturtyp som under de senaste 100 
åren minskat mest i Sverige. Den enorma minskningen 
i areal har riktat strålkastarljuset mot odlingslandskapets 
biologiska mångfald och hoten mot denna. För att följa 
utvecklingen i Västra Götalands slåtterängar har länsstyrel-
sen genomfört återkommande uppföljningar och utvärde-
ringar av naturtypens förekomst, hävd och flora. 
Resultaten kan sammanfattas med att hävden av de 

enskilda slåtter ängar som fortfarande hävdas med skäran-
de redskap såsom lie eller slåtterbalk, inte har blivit sämre. 
Däremot minskar den totala arealen av de slåtterängar som 
hävdas och 11 procent av de tidigare registrerade slåtteräng-
arna (1988–1993) är idag ohävdade. Å andra sidan har det 
skapats en hel del nya slåtterängar, men dessa nytillkomna 
ängar har inte lika många värdefulla arter som de gamla. Det 
har också visat sig att arter som gynnas av att ohävd och 
kväve ökar i länets slåtterängar. Ohävd ger ett tjockare och 
tätare förnaskikt, vilket i sin tur ansamlar av kväve. Detta 
gynnar ohävdsarter och kvävegynnade arter, men missgyn-
nar frögroning. Det är en stor utmaning för naturvården att 
försöka att vända den här trenden. Dels måste man analysera 
varför floran blir artfattigare, och därefter måste den prak-
tiska skötseln lösas. Sammanfattningsvis kan man säga – ett 
steg framåt och ett och halv bakåt för länets slåtterängar! 
Källor: Bengtsson m.fl. 2009, Hiron 2006, Stenström & Sundh 2011.
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Vad kan göras för att rädda ängarna?
• Se till att lieslåttern fortsätter i de ängar som finns kvar 
och bredda gärna skötseln genom att lämna t.ex. död ved 
och skapa blottad mineraljord.
• Uppmuntra slåtter med andra typer av redskap, även 
slitande, om slåtter med lie inte går att genomföra.
• Identifiera övergivna, magra och naturaliserade åkerlyck-
or på sand- eller torvjordar i syfte att öka arealen slåtter-
hävdad mark i landskapet.
• När större objekt, exempelvis äldre åkrar, åter hävdas 
bör man tänka på att modifiera slåttern så att det kontinu-
erligt finns ytor med oslagen vegetation.
Bengtsson m.fl. (2009)

En	av	länets	finaste	och	bäst	bevarade	slåtterängar	ligger	vid	Bryng-
esgärde i Ödenäs, Alingsås kommun. Ängen hävdas fortfarande med 
lieslåtter	–	och	naturvärdena	finns	kvar!

RESULTAT FRÅN UPPFÖLJNING AV LÄNETS SLÅTTERÄNGAR

Bengtsson m.fl. (2009)

• mängden förna ökar i länets ängsmarker, förnamängden är 
också större i svagt hävdade eller ohävdade ängar jämfört 
med välhävdade ängar

• några arter gynnade av ohävd/kväve ökade

• hävdgynnade arter i kvävefattiga ängsmarker visade ingen 
förändring, varken positiv eller negativ

• vegetationsförändringarna var små och vegetationen ”stabil”

•	antalet	växtarter	är	större	i	hävdade	ängar	än	i	ohävdade

• artantalet är större i fuktängar än i ängar på frisk och torr 
mark

• gräs och halvgräs verkar öka i takt med avtagande hävd 
medan örter verkar minska

•	vindpollinerade	växter	(främst	gräs	och	halvgräs)	verkar	öka	
med avtagande hävd

•	växter	med	specialiserad	insektspollinering	verkar	minska	i	
takt med avtagande hävd

•	andelen	ettåriga	växter	som	är	beroende	av	att	frösprida	sig	
minskar

Ödenäs, Västergötland.
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Skyddsvärda träd i odlingslandskapet
Gamla och grova lövträd är respektingivande! Man ser dem 
på långt avstånd vid gårdar, i alléer, städer, hagmarker och 
på kyrkogårdar. Ibland är de inväxta i skog. De flesta har 
sitt ursprung och sin riktiga hemvist i människans närhet, 
i odlingslandskapet. En del träd, t.ex. askar, har nyttjats för 
lövtäkt, så kallad hamling, till kreaturen på gården. Ekarna 
har sedan urminnes tider varit skyddade av kronan och 
de har därför överlevt in i vår tid. Andra träd har bevarats 
eftersom de utgör landmärken eller för att de helt enkelt är 
ståtliga, gamla eller vackra. Uppkomsten av gamla, grova 
träd gynnas av det öppna landskapet där det finns riklig 
tillgång på ljus och där konkurrensen från andra träd är 
liten. Gamla träd är inte bara ”gamla träd”, de utgör hela 
ekosystem och ett enskilt träd kan innehålla en mängd olika 
livsmiljöer och arter. På och i gamla träd lever också många 
hotade arter.

Sverige hyser en viktig andel av Europas jätteträd, framför 
allt i form av grova ekar. Sverige har ett stort ansvar att 
bevara och sköta dessa, så att de i framtiden kan glädja såväl 
människor som insekter, mossor, svampar, lavar, m.fl.
Vad är ett särskilt skyddsvärt träd? Grova och gamla träd, 
hålträd och hamlade träd är hemvist för många olika arter av 
svampar, växter och djur. Sådana träd har ofta ett högt na-
turvärde och utnyttjas också av sällsynta eller rödlistade arter 
(se kapitlet om detta). Gamla och grova träd har uppmärk-
sammats i olika sammanhang och det finns till och med ett 
nationellt åtgärdsprogram och en särskild inventeringsmetod 
för dem (se litteraturförteckningen). I åtgärdsprogrammet 
för särskilt skyddsvärda träd i odlingslandskapet anges att de 
”särskilt skyddsvärda träden” skall vara grova (> en meter i 
diameter), gamla (> 200 år för ek och > 140 år för övriga) 
eller hålträd (> 40 cm i diameter och ha en djup hålighet).
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Andra typer av skyddsvärda träd. Utöver de som är ”särskilt 
skyddsvärda” finns det träd som har en särskild historia 
eller som på annat sätt är särpräglade. Det kan handla om 
vårdträd, landmärken eller genetiskt avvikande träd. Sådana 
träd kan man hitta i alléer, hagar, parker, kyrkogårdar eller 
ute i skogen.
Trädportalen samlar uppgifter om skyddsvärda träd. I trädportalen 
(www.tradportalen.se) samlas uppgifter som lokalisering, 
storlek och tillstånd för skyddsvärda träd in. Vem som helst 
kan bidra eller hämta uppgifter om sådana träd. På så sätt 
kan alla intresserade byta information med varandra på ett 
enkelt sätt. 

Kartan till höger visar utbredningen av till Trädportalen (www.
tradportalen.se) inrapporterade ”skyddsvärda träd” i Västra 
Götalands län (2015). Totalt rör det sig om ca 35 000 träd. 
De är spridda över länet, men i skogsbygderna i nordöst och 
nordväst är de inte systematiskt inventerade. Koncentrationer av 
skyddsvärda	träd	finns	i	Lerum-Alingsås,	Lidköping,	Kinnekulle,	
Skara-Skövde och Hjo samt på och kring Halle- och Hunneberg.

Tunhems ekhagar, Vänersborgs kommun.Ekhage. Tunhem, Västergötland.
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Särskilt värdefulla trakter med gamla träd
Västra Götalands län kan stoltsera med att ca 35 000 
särskilt skyddsvärda träd har rapporterats till trädpor-
talen, och av dessa är ungefär hälften ekar. Hälften av 
de inrappor terade träden är också ”jätteträd” med en 
stamdia meter som är större än en meter. 
Under 2014–2015 inrapporterades långt över 10 000 träd 
i Västra Götaland, och ännu är inte alla kommuner i länet 
inventerade.
Utbredningen av skyddsvärda träd i länet (föregående sida) 
speglar hur mycket man letat, men också hur landskapet ser 
ut och den odlingshistoriska bakgrunden. I en del områden, 
t.ex. norra Dalsland, har det inte funnits så många jord-
bruk, medan det i andra delar, t.ex. länets södra och östra 
delar funnits rikligt med småjordbruk och en tradition med 
hamling (lövtäkt från träd). Därför finns här många grova 
askar i landskapet. I låglänta områden, t.ex. älvdalar och i de 
stora jordbruksområdena i länets centrala delar, finns stora 
ansamlingar av grova ekar, medan sådana saknas i norr 
och i mer höglänta områden. Områden med särskilt stora 

oxtungsvamp	Fistulina hepatica (NT)
gammalekslav
Lecanographa amylacea (VU)

ansamlingar av gamla grova träd, och där det också före-
kommer många rödlistade arter, har av länsstyrelsen pekats 
ut som s.k. värdetrakter. I sådana områden prioriteras sedan 
särskilda bevarandeåtgärder.  
Från länet har det inrapporterats nästan 2 500 askar och 
drygt 10 000 ekar som är grövre än en meter (se diagram 
på vidstående sida) till Trädportalen. Detta är ju mycket 
glädjande och det låter hoppfullt, men vid jämförelser 
med de mängder av träd som fanns i gamla tiders od-
lingslandskap är det bara bråkdelar. Det finns beräkningar 
som pekar på att det under 1800-talet fanns nästan fem 
miljoner hamlade träd (främst askar) i Sjuhäradsbygden. 
Sjuhäradsbygden utgörs i stort sett av de södra delarna av 
länet (Bollebygd, Mark, Borås, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn). Man kan också betänka att länet är 24 000 
km2 stort vilket betyder att det finns ungefär 0,7 jätteträd 
per km2, och en grov hamlad ask per 10 km2. För Sverige 
blir siffrorna ca 0,3 jätteträd per km2. Ingen särskilt stabil 
grund för de gamla trädens biologiska mångfald om man 
skall vara riktigt ärlig.

hålträd
Tunhems ekhagar, Västergötland.
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Utdrag ut trädportalen (www.
tradportalen.se den 16/9 2016) som 
visar antalet registrerade jätteträd, 
dvs. träd med en stamdiameter som 
är större än en meter, i Sverige (det 
övre diagrammet) fördelade på 
olika trädslag. Totalt handlar det om 
ca 120 000 träd.

Det mellersta diagrammet visar an-
talet registrerade skyddsvärda träd, 
dvs. träd med en stamdiameter som 
är större än en meter, gamla träd 
eller hålträd, i Västra Götalands län 
fördelade på olika trädslag. Totalt 
ca 35 000 träd.

Det nedersta diagrammet visar anta-
let registrerade ”jätteträd” i Västra 
Götaland. Totalt ca 17 000 träd.

läderbagge
Osmoderma eremita (VU)

Källa: www.tradportalen.se.
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Fjädergräset i Falbygden
I Falbygden finns norra Europas enda förekomster av fjä-
dergräs Stipa pennata. Det mycket säregna gräset finns på de 
så kallade Stipakullarna vid Bondegården i Vartofta-Åsaka, 
vid Nolgården i Näs och vid Varholmen i Dala. Vid Varhol-
men är fjädergräsets förekomst mycket sparsamt.
Fjädergräset upptäcktes 1761 av Linnés lärjunge Johan Pe-
ter Falck från Broddetorp. Gräset var då redan allmänt känt 
av allmogen. Det gick under namnet ”åkerull” och använ-
des för att pynta med vid högtidliga tillfällen.
Fjädergräset härstammar från Sydösteuropas stäppområden 
och man tror att arten kom till Sverige under den postglaci-
ala värmetiden då många arter vandrade in i landet söder-
ifrån. Att fjädergräset och dess följeväxter drakblomma, 
färgmåra och praktbrunört kunnat hålla sig kvar här beror 
på kontinuitet i hävden och de gynnsamma förhållandena, 
både geologiskt och klimatmässigt, som fortfarande råder 
på rullstensåsarnas och torrbackarnas sydsluttningar.
Arbetet med skötsel av lokalerna påbörjades i slutet av 
1940-talet under ledning av prosten Lennart Fridén. 2004 

presenterades en omfattande kartläggning och utvärdering 
av förekomsterna av fjädergräs i Falbygden ända sedan 
Lennarts Fridéns tid. Över hela perioden hade fjädergräset 
haft en positiv utveckling på samtliga lokaler, men under 
det senaste decenniet 1992–2001 var trenden negativ på alla 
lokalerna. Detta bedömdes vara en effekt av ökad neder-
börd. Fjädergräsets förekomster i Falbygden har också följts 
under perioden 2009–2016. Trots ihärdiga försök att sköta 
miljöerna på bästa tänkbara sätt är resultatet nedslående, 
och samtliga lokaler uppvisar en minskning. Antalet blom-
mande exemplar är numera mycket litet. 
Den viktigaste förutsättningen för den stora artrikedomen 
är att åsarna hävdas. Utformningen av hävden, om det skall 
vara lieslåtter, bete eller annan bearbetning av marken, har 
diskuterats, men om hävd i någon form skulle upphöra 
kommer igenväxningsarter och kvävegynnade arter som 
älgört, hundkex och åkertistel med flera snart att ta över 
och kväva all annan växtlighet.
Källa: Sund 2004 samt länsstyrelsens uppföljningar t o m 2016.

fjädergräs Stipa pennata (CR)
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”Ännu har vi ej rätt förstått, att marken själv är minnesmärke 
och förtäljer tusenårig odlingshistoria i blommor. Hårdvallen invid 
fridlyst gånggrift var en gång ett med det stora, ljusa ängsrike som 
den tidiga odlingen röjde och gav vård. Men borta på kullarna ligger 
hårdvallsängen kvar i flikar och stycken. Där bevaras minnen från 
längesen svunna värmetider, när stäppängen erövrade stora delar av 
Falbygden. För detta har vi bonden, hans folk och kreatur att tacka, 
därför att de med skonsam, aldrig sviktande hävd vårdat marken” 
Citat från den västgötske prosten och botanisten Lennart Fridén 
1898 -1986.

Fjädergräset varierar mycket i blomning från år till år, men 
den	nuvarande	trenden	är	dock	att	arten	minskar.	Växtplatsen	
har legat inom samma gärde som angränsande åkrar och har 
därför haft samma skötsel, vilket inneburit sent betes påsläpp 
(när åkern låg i vall) eller inget bete (säd på åkern).

1983

2012Fjädergräsets utveckling på de tre lokalerna i Fal köpings 
kommun. 
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Utvecklingen för fält- och kustgentiana
Fält- och kustgentiana tillhör våra mest hävdgynnade och 
därmed också mest hotade arter. De är snarlika men skiljs 
åt genom olika gronings- och blomningstider, förekomst 
av kvarsittande hjärtblad samt några andra karaktärer.
Fältgentiana finns i Västra Götaland i två olika varieteter – 
en tidigblommande och en senblommande. Den tidigblom-
mande typen förekommer mest i slåtterängar och blommar 
innan den traditionella slåttern genomförs. Den senblom-
mande fältgentianan förekommer sällsynt på fuktiga, ängs-
liknande och lätt kalkhaltiga marker. 
Kustgentiana är starkt knuten till länets kustområden och 
skulle, tillsammans med fjädergräs och drakblomma, kunna 
benämnas som ansvarsarter för Västra Götalands län. Arten 
är kalkgynnad och förekommer enbart på betade skal grus-
bankar och liknande miljöer.
Fält- och kustgentiana uppvisar kraftiga minskningar under 
de senaste 45 åren och de riskerar att försvinna om inte 
särskilda åtgärder genomförs. Uppgifterna som presenteras 
nedan kommer från de olika generationer av landskaps-
inventeringar och floror som producerats i Bohuslän och 
Västergötland samt från återinventeringar.
Källa: Anna Stenström, länsstyrelsen i Västra Götaland.

Äldre lokaler (≤1970), förekomster idag (2015) och minskning (%)

tidigblommande fältgentiana 25 5 (80 %)
senblommande fältgentiana 101 22 (78 %)
kustgentiana 37 15 (59 %)

kustgentiana Gentianella baltica (EN)

Bilderna	ovan	visar	kustgentiana	Gentianella baltica på en 
plats	på	norra	Tjörn	i	Bohuslän.	Efter	röjningar	av	enbus-
kar och återupptagen beteshävd har arten här ökat kraf-
tigt. Röjningsarbetet har initierats och utförts av den lokala 
naturskyddsföreningen.	Liknande	exempel,	dvs.	platser	där	
krävande arter ökat efter restaureringar och återinförd hävd, 
finns	på	flera	platser	och	särskilt	goda	exempel	är		Ätradalen,	
Bräcke	ängar,	Kinnekulle,	Koster	och	Ramsvikslandet.

Diagrammet och tabellen till vänster visar utvecklingen för 
kustgentiana samt tidigblommande och senblommande fält-
gentiana i Västra Götaland under 35 år. Arterna/formerna 
uppvisar	en	mycket	kraftig	minskning,	men	exemplet	i	bilderna	
ovan	visar	att	det	finns	räddning,	åtminstone	för	kustgentiana.
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Drakblomma – Falbygdens blå safir
Drakblomman är en av Falbygdens botaniska ädelstenar. Ar-
ten är mycket sällsynt och växer i s.k. stäppartade torrängar. 
Flest växtplatser finns i Västergötland, men enstaka lokaler 
finns på Gotland, Öland, i Småland och Östergötland. För-
sta fynduppgift är från Alingsås, av Linné år 1745. 
I Västra Götalands län har utvecklingen följts med syftet 
att klarlägga effekter av olika typer av ”skötsel” t.ex. slåtter, 
bete, mossfräs och ohävd.  Experimentet startade 2009 och 
omfattar många provrutor på flera olika lokaler.
Resultaten visar på ganska små förändringar när det gäller de 
totala populationsstorlekarna. Däremot minskade andelen 
blommande individer på de flesta lokalerna. När det gäller 
skötseln visade sig bete vara den mest fördelaktiga, slåtter 
var svagt negativt och ohävd sämst. Den positiva effekten 
av bete består framför allt av fler nya småplantor, medan 
antalet blommande individer påverkades negativt. Slåtter 
i kombination med markstörning ger en positiv effekt på 
drakblommans förekomst genom att det kommer upp nya 
plantor och genom att de små exemplaren tillväxer bättre. 
Effekterna av de olika skötselbehandlingarna verkar dock 
vara mer svårutvärderade än vad som tidigare framgått, vil-
ket understryker vikten av långsiktig och detaljerad uppfölj-
ning för att på ett säkrare sätt bedöma lämpligheten av olika 
skötselalternativ.
Källa: Ehrlén 2014.

drakblomma Dracocephalum ruyschiana (EN)

Vildbin och övriga gaddsteklar
Den öppna, solvarma miljö som kännetecknar odlingsland-
skapet gynnar inte bara växter utan också många insekter. 
Framför allt gäller det arter som lever av nektar och pollen 
från blommande växter, arter som lever på solexponerad 
ved, en del rovdjur samt parasiter som i sin tur lever på 
dessa arter. Många gaddsteklar, framför allt arter inom 
gruppen vilda bin, är starkt gynnade av odlingslandska-
pets värme och blomresurser. Finns det också lite sandiga 
miljöer så blir artrikedomen ännu större. Länsstyrelsen har 
inventerat och följt ett stort antal arter av gaddsteklar inklu-
sive gruppen bin (nedan till höger) och man kan konstatera 
att det finns ett tydligt samband mellan områden som hyser 
många värdefulla ängs- och betesmarker, t.ex. kustområde-
na och de centrala delarna av Skaraborg (jfr kartan på sid 
27) och rikliga förekomster av vilda bin (kartan nederst till 
höger). Även övriga gaddsteklar (till vänster) följer mönst-

ret, men för dessa är 
även områden med äld-
re barrskogar, t.ex. i den 
östligaste och sydligaste 
delen av länet, mycket 
artrika.

Källa: Stenmark 2016.
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Åter till Mulens marker
För 29 år sedan utkom boken ”Mulens marker”. Den var 
banbrytande och blev en milstolpe både när det gäller 
kunskapen om faunan och floran i bondens landskap, men 
också när det gäller förståelsen för det gamla, för det som 
krävs för att bevara landskapet och dess rika innehåll av 
växter och djur. Följande avsnitt utgör brottstycken från 
hemsidan www.mulensmarker.se och boken ”Åter till 
Mulens marker”.
Mulens marker handlar om de västgötska betesmarker-
nas kulturhistoria. Under åren 1982–86 reste Tore Hag-
man och Åke Carlsson runt i landskapet för att tala med 
bönder och dokumentera slåtter- och beteskulturen i olika 
avseenden, inte minst fotografiskt. De flesta fotona publ-
icerades aldrig, men arkiverades med uppgifter om datum 
och gårds- eller bynamn. 
Tanken att ta nya fotografier av lokaler med stora föränd-
ringar dök upp tidigt för författarna. Det första återbesö-
ket med kamera gjordes i Ödenäs 1992. Det var en hage 
med rik förekomst av slåttergubbar som var stadd i igen-
växning. Åren 2005–06 gjordes ett mer omfattande försök 
att dokumentera förändringarna. 2011 fick författarna 
medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland för att göra ett 
mer heltäckande arbete som genomfördes från juli 2011 
till oktober 2012.
Diabilder, kontaktkopior av svartvita negativ och boken 
Mulens marker var utgångspunkten för återbesöken. Efter 
en hel del letande hittades de rätta positionerna men i 
många fall fick författarna ge upp. På hemsidan www.
mulensmarker.se illustreras utvecklingen på ett stort antal 
platser i centrala Västergötland. Det är många gånger en 
trist utveckling, med en smygande, långsam trivialisering 
av landskapet, men det finns också positiva exempel. 
2015 kom boken ”Åter till Mulens marker” ut. Här 
beskrivs utvecklingen, i ord och bild, under tiden mellan 
de båda böckerna. På de följande tre sidorna presenteras 
några exempel ut boken.

Översiktskarta över ”mulens marker” och platserna för de 
bildpar som presenteras i detta kapitel.
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Vad har hänt under 25–30 år?
• Trots miljöstöd har betet helt upphört i en betydande 

andel, uppskattningsvis en tredjedel, av de betesmarker 
som dokumenterades på 1980-talet.

• I vissa fall är betestrycket så lågt att delar av betesmarken 
överges helt.

• Arealen grässvål minskar genom att träd och buskar bre-
der ut sig inom hävdade objekt. Röjning är ofta eftersatt. 
Det går inte att beta så hårt att man inte behöver röja.

• Det är numera vanligare med tillskottsutfodring. Det 
förstör i varierande grad grässvålen och minskar därmed 
artrikedomen och blomsterprakten. Detta beror på att 
mjölkkor på magra, artrika betesmarker, ofta får det 
mesta fodret i ladugården, och sedan lämnar en stor del 
av gödseln i hagen. Nässlor och skräppor blir till slut 
dominerande arter.

• Betesmarker inhägnas allt oftare tillsammans med före 
detta åkrar till större fållor. Näring kan då överföras från 
åker till betesmark.

• Ljungen har till stor del försvunnit från betesmarkerna. 
Den utsätts för ett hårdare betestryck än den i längden 
tål. Troligen är det en ökande tillgång på späda gräs och 
tillskottsfoder som skapar ett behov av ett grövre foder 
som ljung.

• Stenar har i stor utsträckning koloniserats av mossor på 
lavarnas bekostnad. Ökad nederbörd och ett fuktigare 
klimat är den sannolika orsaken.

• När man fotograferar en betesmark kommer ofta omgi-
vande landskap med på bilden, men numera är utsikten 
mer begränsad av talrika busk- och trädridåer.

Källa: www.mulensmarker.se

Amundtorp, Varnhem socken. Amundtorps skeppssättning 
ligger i en hage som betas av mjölkkor. De får huvuddelen av 
sin föda inomhus men urin och spillning hamnar till stor del på 
betet. Gräsmarken har med tiden blivit mer näringsrik med 
alltmer nässlor och skräppor. Asken till vänster har drabbats 
av askskottssjuka.

1984, Amundtorp.

2012, Amundtorp.
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1984, Snaråsatorp.

2012, Snaråsatorp.

1984, Drägved.

2012, Drägved.

Snaråsatorp i Tranemo socken. Erik Andersson slog sin äng till slutet 
av 80-talet. En ny ägare ville plantera igen markerna vilket förbjöds 
av Miljödomstolen, men ängarna planterades ändå. Den nuvarande 
ägaren gick med på restaurering 2008, med miljöstödsmedel från 
jordbruksverket, vilken blev klar 2012. På den senare bilden ses 
kommunekologen Thomas Tranefors.
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2005, Skår.

2012, Skår.1984, Skår.

Skår, Gökhem socken. 1984 är den stenmurskantade vägen 
omgiven till höger av välbetad och till vänster av svagt be-
tad,	nässelbevuxen	mark.	2005	är	en	yta	slagen	vänster	om	
vägen.	I	övrigt	är	området	övergivet.	2012	är	igenväxningen	
ohejdad	och	kamerapositionen	måste	flyttas	några	meter	för	
att inte hamna i tät slyvegetation.

Drägved i Håcksvik socken (sid 42). Trots rätt många år utan 
bete	har	igenväxningen	ännu	inte	tagit	fart.	Den	rika	förekom-
sten av ängskavle Alopecurus pratensis är troligen ett resultat 
av insådd som troligen är av gammalt datum. Mossa har 
ersatt lavar på stenarna.
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Några fotografiska exempel från Bohuslän
Från 1988 till 1993, samt under en period under början 
av 2000-talet, var författaren till denna skrift inblandad 
i olika inventeringar av odlingslandskapets naturvärden, 
i synnerhet värden knutna till naturliga slåtterängar och 
betesmarker.
1987 – 1992 organiserade Naturvårdsverket via läns-
styrelserna inventeringen av ängs- och hagmarker – en 
kartläggning med stort fokus på växter och växtsamhällen 
som är beroende av slåtter och bete. Inventeringsresul-
taten användes bland annat för att, genom uppsökande 
verksamhet, teckna avtal om naturvårdande skötsel, s.k. 
NOLA-ersättningar. Senare genomfördes en nationell 
kartläggning av hela landskap med höga natur- och kultur-
värden. Denna översyn användes för något som kallades 
”landskapsvårdsersättningar”. Under 2000-talets första 
hälft genomfördes en tredje kartläggning –”ängs- och 
betesmarksinventeringen”. Syftet var att ta fram nya un-
derlag till några av de många ekonomiska landbruksstöden 

inom EU, t.ex. gårdstöd och olika riktade stöd till bete i 
marker med höga naturvärden, slåtter i slåtterängar m m. 
Jag hade turen att få delta även i denna inventering och 
besöka ungefär samma platser som femton år tidigare. 
Idag, ytterligare ett decennium senare, kan man konstatera 
att det inventerats och investerats rejält för att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden i det svenska odlings-
landskapet. De viktiga följdfrågan som inställer sig blir – 
hur har det gått? Har investeringarna givit önskad avkast-
ning i form av bevarade och välhävdade landskap med 
slåtterängar, betesmarker, blommor och insekter. Trenden 
är ganska tydlig och man kan utgående från iakttagelser, 
fotografier och noteringar få en bild av utvecklingen.
Under produktionen av denna rapport gick jag igenom en 
del gamla bilder från det egna närområdet – fina marker 
som jag besökt åtskilliga gånger sedan slutet av 1980-talet. 
Jag försökte på samma sätt som Tore Hagman och Åke 
Carlsson att återfinna de rätta fotopositionerna utgående 
från några gamla fotografier som hittades i arkivet. Den 
fotografiska kvalitén, i synnerhet på det gamla analoga och 
inscannade bildmaterialet, lämnar i många fall en hel del 
övrigt att önska, men kanske framgår det ändå vad som 
skett både i stort och i smått.

Sammanfattningsvis..
Sammanfattningsvis kan man säga att hävden finns kvar 
på många platser, men det verkar som att finputsningen 
upphört. Det sker en smygande igenväxning med gräs och 
småbuskar i markernas utkanter. Detaljerna suddas lång-
samt ut – och det beror sannolikt på att man inte hävdar 
och sköter markerna lika omsorgsfullt som tidigare.
Bild 1A och 1B är tagna i en betesmark vid Bö strax öster 
om Skärhamn 1989 respektive 2015. Inga stora föränd-
ringar kan tyckas – men kikar man lite närmare så är 
hävd trycket svagare, vilket resulterat i fler risartade växter 
som ljung och enbuskar, mer av högväxt gräs och mindre 
av lågväxt grässvål.Översiktskarta över länet med återbesökta och återfotografe-

rade ängs- och betesmarker angivna som röda punkter.
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Bilderna 2A och 2B är tagna i en betesmark strax söder 
om Stala kyrka på Orust med ca 23 års mellanrum. Den 
vackra hagmarken har klarat sig ganska bra, men samma 

fenomen som syns på många andra platser märks även 
här. Mer av tuvigt gräs, fler och större enbuskar och träd, 
samt minskande arealer med örtrika, välbetade gräsytor.

Bild	1A,	1989. Bild	1B,	2015.

Bild	2A,	1992. Bild	2B,	2015.
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Bilderna längst ner på sidan (3A och 3B) visar en mycket 
kraftig igenväxning – dessvärre i en tidigare mycket artrik 
betesmark som också blev ett kommunalt naturreservat 
mellan de båda fototillfällena. Den olyckliga utvecklingen 
understryker vikten av rejäl hävd och att man kontollerar 
kvaliteterna så ofta som möjligt. 
Bilderna (4A och 5A) är tagna över ett mycket vackert och 
rikt beteslandskap beläget på södra delen av Tjörn (Ble-
ket). Fotografierna togs under ängs- och hagmarksinven-
teringen 1989. Landskapet utgjordes då av betade vallar i 
dalbottnen, omgivna av naturliga betesmarker och branta 
berg. Tvärs över dalgången löper ett stort antal stenmurar 
vars gamla funktion var att avgränsa de olika skiftena. I 
dalens kanter fanns 1989 öppna lavbeväxta berghällar, 
några spridda enbuskar och småväxta träd av rönn, apel, 
ask, m m. 26 år senare är detaljerna i landskapet i stort sett 
utsuddade (bilderna 4B och 5B). Det går inte längre att 
se några stenmurar och det var till och med svårt att hitta 
den gamla fotopositionen på grund av den långt gångna 
igenväxningen av de gräsmarker som omgav dalen, och 
de gamla vallarna i dalens botten. Träd och buskar hade 
växt upp och blivit mycket stora och de hade skuggat bort 
intressant växtlighet. På berghällarna kan man också se att 
mossor, främst bergklomossa Hypnum cyressiforme, börjar 
att dominera i stället för lavar.
Det nedersta bilderna på motstående sida (6A och 6B) 

är tagna i Svanvik på Tjörn, strax norr om Wallhamn. 
Den första bilden, fotograferad 1989, visar ett vidsträckt 
beteslandskap med stenmurar, en fin grind med grindste-
nar och stora ytor av måttligt till väl hävdade gräsmarker. 
Bilden är tagen i samband med ängs- och hagmarksinven-
teringen. I förgrunden kan man se en liten damm och  i 
bildens mitt en äldre körväg. I bakgrunden finns öppna 
berghällar med ljung och enbuskar. På bilden (6B) som är 
tagen 26 år senare ser landskapet relativt väl bibehållet ut, 
innan man börjar att granska detaljerna. Stenmuren har 
rasat samman på många ställen och den gamla grinden 
är borta, men grindstenarna finns kvar. Körvägen syns 
fortfarande men är på väg att suddas ut av igenväxningen. 
Tuvtåtel och knapptåg dominerar de öppna gräsytorna. 
Tydligaste skillnaden syns på berghällarna i bakgrunden, 
vilka inte längre kan urskiljas bakom enbuskar, högväxt 
ljung och småträd. Ett litet lövskogsbestånd har bildats 
i den nedre delen av hällmarken. Floran har i stora drag 
suddats ut. 1989 noterades en rad betesmarksarter, men 
de verkar ha tynat bort. Där emot, och mycket glädjande, 
noterades 2015 några bestånd av dvärglin Radiola linoides 
(VU) i traktorspåren på den gamla körvägen. Det visar att 
slitage och markstörningar av olika slag är en viktig för-
utsättning för den biologiska mångfalden i den här typen 
av marker, och att förekomsten av sådana störningar kan 
göra att arter kan leva kvar rätt så länge även i igenväxan-
de marker.

Bild	3A	1990. Bild	3B	2015.
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Bild	4A,	1989. Bild	4B,	2015.

Bild	5B,	2015.Bild	5A,	1989.

Bild	6A,	1989. Bild	6B,	2015.



48

Almsjukan slår hårt mot mångfalden
Almar är synnerligen värdefulla för den biologiska mång-
falden och de förekommer ofta i odlingslandskapet.
Almsjukan har drabbat stora delar av länet och många av de 
arter som enbart finns på alm löper stor risk att försvinna. 
Både almträdet självt och många av de arter som lever på 
och av alm är numera rödlistade. 
Almsjuka Ophiostoma ulmi är en svampsjukdom som an-
griper almar. Den sprids framför allt av almsplintborren, 
men också från träd till träd via rötterna. Almsjukesvampen 
växer i trädets näringsbanor, som då täpps igen så att almen 
dör. Även friska, unga almar drabbas. Almsplintborrarna, 
skalbaggarna som sprider almsjukesvampen, lever under 
barken på vuxna träd. När de flugit ut som nykläckta skal-
baggar äter de bark på almkvistar. Gnag på kvistar och bark 
smittar ner träden. 

....liksom askskottsjukan
Ask är ett av de mest värdefulla trädslagen när det gäller 
fauna och flora, och askskottsjuka är en svampsjukdom 
som angriper askar. Hotet mot trädslaget ask är därför ett 
allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i såväl länet 
som i landet. 
Sjukdomen alstras av en sporsäcksvamp som heter Hy-
menoscyphus pseudoalbidus (även Chalara fraxinea som är den 
asexuella formen av svampen). Spridningen sker mestadels 
med sporer via luften. Svampen tros har sitt ursprung i 
Japan och Korea där den lever i en annan ask-art Fraxinus 
manchuria, men arten är där inte sjukdomsalstrande. 
För att följa upp sjukdomsutvecklingen i Västra Götaland, 
inventerades 330 skyddsvärda askar under åren 2009 – 
2015. 
I den genomförda inventeringen var 84 % av de skyddsvär-
da askarna i länet drabbade av askskottsjuka 2013 jämfört 
med 62 % 2009. 2009 noterades inget samband mellan 

stamomkrets och askskottsjuka, men 2013 var sambandet 
tydligt, och inga träd under 140 cm i omkrets var friska. 
År 2011 fanns det också en geografisk skillnad då askarna 
var mer angripna i den östra delen av länet. Denna skillnad 
hade försvunnit vid de senare inventeringarna. Sjukdomen 
hade alltså spridit sig västerut.
Vid 2013 års inventering samlades också data om trädskik-
tets slutenhet och förekomst av bete, men inga samband 
som pekar på att dessa faktorer har betydelse för sjukdo-
mens utveckling hittades.
Analyserna visar också att träd som inte hamlats var mer 
drabbade av askskottsjuka än träd som hamlats. Det fanns 
ingen skillnad mellan träd som hamlats inom de senaste tio 
åren och träd som hamlats för mer är 30 år sedan när det 
gäller hur hårt drabbade av askskottsjuka de var.
Trädet ask minskar i såväl länet som i Sverige på grund av 
askskottsjukan och riskerar att minska ytterligare de kom-
mande åren. Därför är både trädslaget ask och många av 
dess inneboende arter numera rödlistade. 
Det finns för närvarande inget botemedel och de flesta 
askträd anses vara mottagliga för sjukdomen. Förmodligen 
visar bara runt 1 % av populationen någon slags resistens/
tolerans. Intressant att notera är att ”kloner” vars blad 
gulnar tidigare på hösten verkar vara mindre mottagliga än 
de som gulnar senare. Denna upptäckt ger hopp om att det 
kommer finnas askar kvar även i framtiden. 
Källa: Forbes 2014.

Nya tider – nya hot

alm Ulmus glabra (CR)
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Askar Fraxinus excelsior (EN) med askskottsjuka.

Diagrammet ovan visar utvecklingen för askar och askskott-
sjuka i Västra Götaland. 2009 var 125 (38 %) av 330 askar 
som följdes helt friska – 2015 var enbart 32 (10 %) friska. 
Utvecklingen är alarmerande inte bara för trädslaget ask 
utan också för alla de arter som lever av och på askar. Ett 
exempel	är	sydlig	blekspik	Sclerophora amabilis på bilden till 
vänster som numera bedöms vara starkt hotad EN.

sydlig blekspik Sclerophora amabilis (EN)
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Ekdöden
Gamla ekar utgör, som tidigare nämnts, en av landets mest 
värdefulla miljöer när det gäller växter, djur och svampar. 
Därför är det extra allvarligt när ekar drabbas av sjukdom. I 
slutet av 1980-talet uppmärksammades en ”plötslig ekdöd” 
av såväl gamla och grova som yngre träd. Fenomenet, po-
pulärt kallat ”ekdöden”, drabbade många olika typer av ekar 
och ekmiljöer. Ekdöden anses vara orsakad av tre mycket 
kalla vintrar i rad med barfrost och långvarig tjäle. Angrepp 
av svamp på träd som försvagats eller dödats av extrem kyla 
kan också ha varit en bidragande faktor.
Ett annat förlopp ”långsam ekdöd” började att uppträda 
under 1990-talet. Hela grenar vissnade och rikligt med ett-
årsskott från stammen bildades innan träden till slut dog. På 
kraftigt påverkade träd fann man spår av tidigare stamska-
dor, men även pågående angrepp av svampen honungsskiv-
ling.
Orsakerna till ”långsam ekdöd” är inte helt klarlagd, men 
forskning pekar på att områden med kraftig variation i 
grundvattennivå eller hög lerhalt har drabbats mer. Den 
utlösande stressfaktorn anses i de flesta fall vara torka. 

Tillståndet för de stressade träden kan sedan förvärras 
genom angrepp av vissa svampar eller insekter. Det är inte 
första gången under 1900-talet som denna typ av ekdöd har 
härjat i Europa. Tidigare rapporter beskriver perioder med 
ekdöd av lika stor regional och tidsmässig omfattning som 
nutidens. 
Dessvärre känner man i nuläget inte till något sätt att stoppa 
ekdöden. Den primära patogenen Phytophthora quercina, som 
angriper ekens rötter, anses ha stor betydelse för uppkomst 
av ekdöd i Mellaneuropa och underökningar av förekomsten 
av Phytophthora quercina i Skåne har genomförts.

Invasiva arter påverkar också mångfalden
När en art införs till en plats där naturliga ”fiender” saknas, 
kan den i vissa fall föröka sig fritt och snabbt dominera 
växt- eller djurlivet. Införda och särskilt aggressiva arter kallas 
”invasiva” och dessa kan utgöra ett hot mot fauna och flora, 
ekosystemtjänster eller ha negativa effekter på människors 
hälsa och på ekonomin.
Alla främmande arter är inte invasiva, men med över 2 000 till 
Sverige införda arter är risken stor att några påverkar sin om-
givning negativt. Uppskattningsvis finns det nästan 400 arter 
som bedöms kunna hota biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster i Sverige eller som kan ha signifikanta negativa effek-
ter på människors hälsa och ekonomin (www.miljomal.se) 
Ett välkänt exempel på en införd art som ställt till mycket be-
kymmer är jättelokan Heracleum mantegazzianum. Naturvårds-
verket bedrev på 1980- och 90-talet en informationskampanj 
om arten och dess effekter på natur och människa (klåda, 
utslag m.m.). En lång rad av bekämpningsmetoder genomför-
des, men arten finns fortfarande kvar i Sverige.
Några exempel på invasiva och svårbekämpade arter som 
kan utgöra hot mot den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet är vresros, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin. 
Men även arter som brännässla, knapptåg och kirskål är 
mycket svårbekämpade och motverkar de biologiska värdena i 
odlingslandskapet. Särskilt hotfull är den snabba expansionen 
av knapptåg som snabbt sprider sig på fuktiga marker.Ek som drabbats av ”ekdöd”. Sundsby, Tjörn.
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Ett förändrat klimat
Klimatförändringarna påverkar naturligtvis också den biologiska 
mångfalden. Den förväntas minska då många specialiserade arter 
missgynnas av den snabbare igenväxning som följer av högre 
värme, längre växtsäsong och ökad nederbörd. Det finns risk för 
problem med främmande arter, och med arter som tidigare inte 
klarat våra vintrar men som nu plötsligt flyttar norrut och får fäste 
i Sverige. Ett exempel på detta är spansk skogssnigel Arion vulgaris, 
eller mördarsnigel som den poulärt kallas, som etablerat sig i Sveri-
ge och ger skador på grödor. Ett annat exempel är almsjukan som 
spridit sig norrut i landet när klimatet blivit varmare. 
Mildare och fuktigare klimat leder också till längre växtsäsong. De 
blötare markerna blir alltmer svårskötta, förnaansamlingen ökar 
och igenväxning sker snabbare. Havsstrandängar riskerar också att 
försvinna vid höjd havsnivå. 
Källa: Severinsson 2015.

Vresros Rosa rugosa utgör ett allvarligt hot mot 
havsstrandängarnas naturvärden.

Bilden	nedan	visar	flackt	liggande	havsstrandängar	–	naturtyper	
som hotas av den snabbt stigande havsnivå som kan bli en effekt 
av ett varmare klimat.

Saltvattenstrandängar. Säby, Tjörn.
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Uppfylls miljömålen för odlingslandskapet och för den 
biologiska mångfalden?
Utvärderingarna av miljömålen för odlingslandskapet och 
dess biologiska mångfald är en sorglig läsning. Varje gång 
en rapport publiceras syns sorgsna gubbar eller nedåtriktade 
pilar som signalerar att miljömålen inte uppfyllts, eller att de 
inte kommer att nås. Trots allehanda åtgärder och styrmedel 
verkar utarmningen fortsätta, långsamt men oförtrutet. På 
de följande två sidorna sammanfattas länsstyrelsen i Västra 
Götalands senaste uppföljning av de miljömål som har med 
mångfalden i odlingslandskapet att göra.

Ett rikt odlingslandskap
Västra Götalands län har flest jordbruksföretag 
och störst areal åkermark i landet men trenden de 
senaste åren har varit att åkerarealen minskar 

och att markerna brukas av färre och större företag.
Arealen betesmark och ängsmark med mil-
jöersättningar ligger på ungefär samma nivå, 
men är fortfarande för liten areal för att vara 

tillfredsställande. Även arealen åkermark är också ungefär 
samma som tidigare. För djurhållningen minskar både an-
talet företag med nötkreatur och antal djur. Antalet företag 
med får och antalet får minskar också.

Ekologisk produktion har ökat inom samtliga 
produktionsinriktningar trots en allmänt nedåtgå-
ende trend inom lantbruket, tack vare hög efter-

frågan och miljöersättningar.
Försök med bränning som alternativ till slåtter 
visar på positiva resultat, men det saknas långsik-
tiga utvärderingar. 
Miljöövervakning av slåtterängar visar att 81 pro-
cent av besökta objekt sköts helt eller delvis med 
slåtter eller bete. 21 procent räfsades inte vilket 

ger sämre förutsättningar. 

Inom ”Utvald miljö” i lantbruksstödet fanns 
tidigare projekt om skyddsvärda träd, rikkärr och 
stäppartade torrängar. Det fanns ett stort in-

tresse och många fina objekt, men det var tidskrävan-
de eftersom det krävdes många markägarkontakter och 
projektplaner. Även mosaikbetesmarker och restaurering 
av betesmarker ingick i ”Utvald miljö”, men det fanns inte 
möjlighet att söka restaureringsstöd för nya betesmarker.

Ett nytt projekt för att inventera flora och fjäri-
lar på 50 utmagrade vallar startar 2014 och ska 
pågå under fem år. Det syftar till att undersöka om 

rätt skötsel kan öka vallarnas värde för biologisk mångfald.

Ett rikt växt- och djurliv
De viktigaste åtgärderna är att bevara livsmiljöer 
och förutsättningar för mångfalden. Idag priori-
teras den biologiska mångfalden bort, trots att 

styrmedel finns. Många arter och naturtyper riskerar att 
försvinna vid exploatering för andra samhällsintressen. 

Färre, större och mer specialiserade gårdar 
leder till att landskapet blir mindre variations-
rikt och det blir svårare för hotade arter att finna 

lämpliga miljöer inom spridningsavstånd. 
För dagfjärilar som i stor utsträckning är knutna 
till odlingslandskapet ser utvecklingen i stort sett 
negativ ut. 

Färre betande djur i landskapet ger negativa 
effekter på den biologiska mångfalden. Sämre 
avbetning av markerna försämrar kvaliteten i ängs- 

och betesmarker med höga biologiska värden. Även för 
kraftig avbetning vid fel tidpunkt kan ha negativ effekt på 
rödlistade arter. Återrapportering av art- och habitatdirek-
tivet visar att går dåligt för gräsmarkerna.
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Odlingslandskapets fåglar är en av få indikatorer 
som följer upp vardagslandskapet. Indikatorn visar 
på en minskning. 

Havsstrandängarna riskerar att försvinna då 
havsnivån höjs. Ett klimatprojekt genomförs i 
syfte att ta fram planeringsunderlag för dessa före 

och efter stigande havsnivå. 
Åtgärdsprogram för hotade arter har varieran-
de framgång i odlingslandskapet. De känsli-
gaste hävd gynnade arterna hotas av felaktig eller 

otillräcklig hävd. 
Gaddsteklar t.ex. bin är viktiga pollinerare, men det 
finns få arter och individer i länet jämfört med 
många andra län.

Flera trädsjukdomar t.ex. almsjuka, askskottsjuka 
och ekdöd har drabbat skyddsvärda träd och 
blivande sådana.
Befintliga styrmedel och verktyg är otillräckliga 
för att klara mångfalden i odlingslandskapet. 
Jordbrukets rationalisering gör landskapet min-
dre varierat.

Ändringarna i biotopskyddet innebär en risk för att 
fler småbiotoper ska försvinna. 

Många arter och naturtyper kräver skötsel. Eko-
nomiska incitament för skötsel samt en hållbar 
markanvändning är en förutsättning för att nå 

miljömålet. 

För att arter ska ha möjlighet att sprida sig eller flyt-
ta till nya miljöer om de gamla försvinner krävs att 
det finns s.k. gröna korridorer. Fragmentisering 

av landskapet genom till exempel vägar och andra 
barriärer är ett stort problem. Flera naturtyper, bland 
annat ängsmarker, kräver återskapande för att miljömålet 
ska klaras.
Källa: Severinsson 2015.

Rödbenan trivs på välhävdade strandängar.

Tofsvipan är numera rödlistad NT.
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Biologisk mångfald i framtidens odlingslandskap
Läsningen om odlingslandskapets biologiska mångfald är i 
många fall sorglig – men egentligen förståelig. Från att ha 
varit en jordbrukarnation med enorma arealer av odlings-, 
slåtter- och betesmarker har Sverige förändrats till en urba-
niserad industristat. Av de naturtyper som hyste den rikas-
te mångfalden i landet, t.ex. slåtterängar, hagmarker och 
utmarksbeten, finns idag bara små fragment kvar. Då är det 
inte så konstigt att arterna som hör hemma i dessa natur-
typer också är försvunna, hotade eller missgynnade. Finns 
det då inget hopp? Jodå – naturligtvis finns det många goda 
exempel, men att den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet skall bli lika omfattande och rik som för 100 år sedan 
är förstås inte realistiskt. 
Hur kommer det framtida odlingslandskapet att se ut och 
vilka prognoser kan ges för utvecklingen av den biologiska 
mångfalden. Vilka möjligheter finns? Man kan konstatera 
att det finns betydligt större resurser idag än för 30 år sedan, 
både när det gäller rena skyddsåtgärder och ekonomi. Batte-

Remmene, militärt skjutfält. Herrljunga, Västergötland.

riet av möjliga åtgärdspaket är stort genom t.ex. bevarande-
planer inom N 2000, naturreservat, LIFE, biosfärområden, 
Jordbruksverkets miljöersättningar, åtgärdsprogram för hota-
de arter, m m. Det har också växt fram en grupp som skulle 
kunna kallas den ”nya tidens naturbrukare” och det finns 
rikligt med enskilda eldsjälar. Dessa grupper av människor 
gör, har gjort, och kommer alltid att utföra lejonparten i ett 
framgångsrikt svenskt naturvårdsarbete. Och man får heller 
inte glömma att många av vår tids verksamheter, t.ex. militära 
skjutfält, golfbanor, kyrkogårdar och i kraftledningsgator, 
också håller landskapet öppet och bidrar på så sätt bidrar att 
bevara odlingslandskapets traditionella naturvärden. Men det 
viktigaste av allt är att bevara och understödja intresset hos 
de människor som värnar odlingslandskapets traditioner och 
dess rika och brokiga skara av växter och djur. Och så förstås 
att de jordbrukare som fortfarande sköter det gamla land-
skapet, ingen nämnd och ingen glömd, får det stöd och det 
erkännande som de så starkt förtjänar.
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Kraftledningsgata. Tegen, Dalsland. Ramsvikslandet. Sotenäs,	Bohuslän.

Morlanda golfbana. Orust,	Bohuslän.
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Odlingslandskapet har förändrats. Ändrade levnadsvanor, nya politiska 
inriktningar och brukningsmetoder har resulterat i ett odlingslandskap 
som är helt annorlunda jämfört med det som fanns för 100 år sedan. 
Detta är ett välkänt faktum – och av de stora förändringarna följer en 
omfattande utarmning av faunan och floran. I den här skriften läm-
nas en lägesrapport för den biologiska mångfalden i Västra Götalands 
odlings landskap och en redovisning över utvecklingen under se senaste 
30 åren. 

Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap

utvecklingen under de senaste 30 åren
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