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Utan bönder och 
betesdjur förbuskas 
värdefulla landskap!

Välj kött och mjölk med omsorg! 
Du och jag påverkar det svenska landskapet genom de val vi gör när vi köper 
mat. Väljer du kött och mejeriprodukter från Sverige väljer du också att stödja 
det levande och variationsrika odlingslandskapet. Det gäller såväl den privata 
konsumtionen som restauranger och storhushåll.

Betesmarkerna ger många miljö- och samhällsnyttor
De svenska betesmarkerna är en av världens artrikaste miljöer. Att bevara 
betesmarkerna är inte bara en skyldighet enligt FN-konventionen, EU-reglerna 
och de svenska miljökvalitetsmålen. Det är också en förutsättning för många 
av de så kallade ekosystemtjänster som finns tack vare lantbrukaren och 
betesdjuren. 

Dit hör förutom livsmedel möjligheten att skapa en hög artrikedom 
och främja pollinerande insekter. Vi får också ett variationsrikt och 
vackert landskap som skapar förutsättningar för att människor ska vilja 
bo där. Något som i sin tur utgör basen för turism, rekreation och allmän 
landsbygdsutveckling.
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Jordbruksföretag med betande djur är en förutsättning
Betesdjuren ger förutsättningar för ett levande och variations rikt landskap. 
Ungefär 450 000 hektar betesmarker hålls öppna genom djuren. Med den 
åkermark som behövs för att producera vinterfoder blir arealerna som hålls 
öppna ännu större.

Jämfört med hela Sveriges landareal är det bara cirka en procent som är 
betesmarker och runt sju procent som är åkermark.  Att vi har förhållandevis 
lite av den svenska hagen bidrar säkert tillsammans med dess skönhetsvärden 
att den är så omhuldad i musik, konst och litteratur.   

Betad mark till vänster och mark som betades senast för 12 år sedan till höger.  
Foto Anette Horner

Mångfaldsmarkerna minskar
Enligt Jordbruksverkets databas TUVA har 18 procent av de värdefulla ängs- 
och betesmarkerna förlorat sina natur- och kulturvärden på tio år. Under 
samma period har cirka tio procent av alla betesmarker slutat användas. I vissa 
regioner har uppemot hälften av den brukade marken försvunnit under de 
senaste 80 åren och trenden tycks fortsätta om ingenting görs. 

Företag med nötkreatur svarar för skötseln av absolut flest betesmarker. De 
har minskat rejält under de senaste decennierna och idag återstår endast 20 
procent av dem som fanns 1975. Allteftersom allt fler lantbrukare slutar med 
sin djurhållning kryper skogen närmare hus och vägar och landskapet blir 
enahanda och allt mörkare. 
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Vi äter allt mer importkött
Nedläggning av företag beror till stor del på svag lönsamhet till följd av stor 
importkonkurrens. Den svenska nötköttsproduk tionen utgör bara drygt 50 
procent av det nötkött som vi äter i Sverige. 

Se klimatfrågan ur ett helhetsperspektiv 
I klimatdebatten lyfts nötkreaturen fram som ett problem. Det stämmer 
att idisslarnas foderomsättning innebär en ofrånkomlig metanbildning. I 
ett hållbarhetsperspektiv måste ändå många miljöfaktorer vägas in utöver 
klimatfrågan. 

Det svenska klimatet passar bra för odling av gräs och vi har ingen brist på 
vatten. Det odlade gräset, liksom betet, är vad de svenska nötkreaturen lever 
på till allra största delen. På naturbetesmarkerna används inga kemikalier 
och inget gödsel av något slag. Solenergi och koldioxid som binds i gräset 
omvandlar djuren till högvärdigt protein. Något som i årtusenden gjort det 
möjlig att leva i vår del av världen. 
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Svensk animalieproduktion det bästa valet
Den svenska kött- och mjölkproduktionen är mycket resurseffektiv. Vi har 
en hög produktion tack vare friska djur, god djuromsorg, bra foder och 
duktiga lantbrukare. Detta bidrar till att klimatbelastningen blir lägre per 
kilo kött eller mjölk. Dessutom tillhör vi de länder som har absolut lägsta 
antibiotikaanvändning i djurhållningen. Något som är oerhört viktigt i en 
omvärld med ökande resistensproblem.  

Alla beslut som påverkar företag med betande djur påverkar 
också landskapet
Varje beslut och prioritering som påverkar förutsättningarna att leva och 
verka på landsbygden påverkar också landskapets utseende och karaktär. 
Möjligheterna att leva, bo och verka på landsbygden är avgörande för det ska 
kunna finnas ett vackert och artrikt landskap. 

Mer information:
Landsbygdsnatverket.se/bushresan


