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Naturbetesmarker är bland de habitat som innehåller flest kärlväxter i världen. 

Många av de arter som lever i denna typ av mark har blivit sällsynta och hotade. 

För att bevara dessa artrika naturbetesmarker krävs kunskap om hur växter påverkas 

av olika typer av skötselmetoder, eftersom just skötseln är en av de faktorer som in-

verkar mest på artrikedomen. 

I denna litteraturuppsats kommer jag jämföra hur slåtter och bete, som är de två 

vanligaste skötselmetoderna av naturbetesmark i världen, påverkar kärlväxter. Syf-

tet är att väga dessa mot varandra och ge en bild av hur forskningsläget ser ut idag.  

Skillnaden på bete, jämfört med slåtter, är att bete ofta pågår under en längre tid, 

sker tidigare på säsongen, inte är lika förutsägbar och mer selektiv. Växter anpassar 

sig ständigt till rådande förhållanden på platsen där de lever. Detta gör att växterna 

som trivs i slåttermarken inte alltid är de samma som trivs i betesmarken. T.ex. har 

växter i betesmarken utvecklat egenskaper som gör att de lättare klarar av att växa i 

betesmarken, där de riskerar att bli betade. För att kunna bedöma vilken skötselme-

tod som är mest lämpad på en plats behövs därför information om tidigare skötsel-

metod.  

Det har visat sig att etableringen av fröplantor är den mest begränsande faktorn 

för lyckad sexuellreproduktion. Bete gynnar etableringen direkt genom bildandet av 

luckor i vegetationen som uppkommer av djurens; tramp, dynga, urin, men även det 

faktum att djuren betar ojämnt. Slåtter gynnar etableringen indirekt genom att slåt-

ter ofta sker senare på säsongen, oftast efter att växterna har fröat av sig.  

En annan faktor som också måste tas hänsyn till är rådande miljöförhållanden. 

Det har tagits fram ett schema för att snabbt kunna bedöma betesintensitet i betes-

marker, som i stor utsträckning påverkas av miljöfaktorer. Genom att granska mar-

ken i tre steg kan lantbrukaren få ett snabbt svar på om det är ett lagom antal betes-

djur i naturbetesmarken. Steg ett är att bedöma hur mycket reproduktiva delar 

(blommor och frukter) och obetade partier som finns. Steg två är att ta reda på om 

betet fortsätter året ut eller tar slut i augusti. Steg tre är att undersöka miljöförhål-

landena på platsen.  

I denna uppsats har jag valt att undersöka Primula veris (gullviva), Serratula 

tinctoria (ängsskära), Rhinanthus minor (äkta ängsskallra) och Gentianella cam-

pestris (fältgentiana) ekologiska krav djupare. Gemensamt för dessa växter är att de 

gynnas av att hinna fröa av sig innan slåttern eller betet sker och att förnalagret inte 

blir så tjockt att fröna inte kan gro. Dock fröar de av sig vid olika tidpunkter och 

trivs vid olika tjockt förnalager. Genom att använda en indikatorväxt, exempelvis 

Campanula rotundifolia (Blåklocka), som snabbt svarar på ändrade miljöförhållan-

den, ökar chansen att tidigt upptäcka om en skötselmetod passar på platsen.  

Nyckelord: naturbetesmark, bete, slåtter, skötselmetoder, kärlväxter 

Sammanfattning 



 
 

Semi natural grasslands are among the habitats that contains the most vascular 

plants in the world. Many of the species that are adapted to this type of environment 

are rare and threatened. To preserve these diverse semi natural grasslands we need 

knowledge about how these plants are affected by different types of management 

methods, because the management methods are one of the factors that affect the di-

versity most.   

In this literature study I will compare how mowing and grazing, which are the 

most common management methods of semi natural grasslands in the world, affect 

the vascular plants. The purpose of this study is to weigh these methods against 

each other and give a picture where the research is today.  

The difference between grazing compared with mowing is that grazing is often 

going for longer periods, happens earlier in the season, and is less predictable and 

more selective. Plants are constantly adapting to the environment of their surround-

ings. This means that plant species which thrive in the meadow not always are the 

same as the species that thrive in the pasture, e.g. plant species found in pastures 

typically show adaptations to grazing. In order to know which management method 

is the most suitable for particular grassland we need historical data about the man-

agement methods. 

It has been shown that the establishment of seedlings is the most limiting factor 

for successful sexual reproduction. Seedling establishment benefits from grazing di-

rectly through the formation of gaps in the vegetation, as a result of animal tram-

pling, dung or urine, but also from the fact that the animal graze unevenly. Mowing 

benefits seedling establishment indirectly as mowing occurs later in the season, usu-

ally after the plants have released their seeds.  

Other important factors are the prevailing environmental conditions. This is es-

pecially important when considering which grazing intensity is the most beneficial. 

A schedule for quick determination of the optimal grazing intensity in pastures has 

been developed. The optimal number of grazing animals could be estimated in three 

steps: Step one is to determine how large the areas with an abundance of plant re-

productive parts (i.e. flowers and fruits) are, and how large the ungrazed areas are. 

Step two is to find out if the grazing continues the year round or if it ends in Au-

gust. Step three is to check the environmental conditions on the site.  

In this study I have decided to investigate the ecological demands of Primula 

veris (cowslip), Serratula tinctoria (saw-wort), Rhinanthus minor (yellow rattle) 

and Gentianella campestris (field gentian) in greater depth. These species are all fa-

vored by being able to release their seeds before the mowing and grazing occur, 

however, the time of the year at which seed dispersal occurs differs between the 

species. Also, the litter layer must not be too thick, or seedling establishment of 

these species will be very low, although, the amount of litter tolerated varies be-

tween the species. In order to determine if the management method used at a site is 

suitable an indicator species that is quick to respond to changes in the environmen-

tal conditions should be used, e.g Campanula rotundifolia (harebell).   

Keywords: Semi-natural grasslands, pasture, mowing, management method, plants  
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Naturbetesmark är områden där människan på olika sätt håller tillbaka den 

naturliga successionen, genom till exempel; bete eller slåtter. Dessa marker 

har uppkommit genom avskogning eller kommer från naturliga gräsmarker. 

(Gibson 2009) De har inte tillförts några oorganiska näringsämnen eller 

herbicider (Crofts och Jefferson 1994). 

Naturbetesmarker är bland de habitat som innehåller flest kärlväxter i 

världen (Wilson, Peet, Dengler och Pärtel 2012). Så mycket som 600 röd-

listade gräsmarksväxter kan hittas i dessa marker. De innehåller även en 

stor andel växtätare, fåglar och insekter. Ungefär hälften av Sveriges dägg-

djursarter lever helt eller delvis i jordbruksmiljö (Bernes 2011). Den konti-

nuerliga störningen genom hävd i kombination med låg näringsnivå leder 

till att naturbetesmarker blir så artrika (Bernes 2011; Olsson 2008). 

Naturbetesmarkerna började komma till när jordbruket spred sig upp till 

Sverige omkring 3900 f.Kr. Bönderna glesade ur skogen för att förbättra 

betet åt boskapsdjuren. Det mera öppna landskapet som skapades gynnade 

arter som är anpassade till mer öppen terräng. (Bernes 2011). Flera av dessa 

arter kommer ursprungligen från andra typer av habitat så som alpina områ-

den, längs stränder eller från halvökenområden i Afrika och Asien (Emanu-

elsson 2008). Några spred sig av egen kraft hit medan en stor del spreds 

med hjälp av människan (Bernes 2011). Några arter kan även genom evo-

lutionen ha anpassat sig till att leva i just naturbetesmark. En annan hypotes 

är att det innan lantbrukarna kom fanns vilda gräsätare som höll landskapet 

öppet. När lantbrukarna sedan kom ersatte de domesticerade gräsätarna de 

vilda gräsätarna och skapade ett liknande öppet landskap, där arterna kunde 

fortleva. (Emanuelsson 2008). Denna hypotes är dock något tvivelaktig i 

Sverige eftersom de vilda gräsätarna så som uroxe, visent och vildhäst för-

svann från Sverige tusentals år innan böndernas boskap kom hit (Bernes 

2011). 

I början av järnåldern omkring 500 f.Kr. hade antalet människor i Sve-

rige ökat tio-tjugo gånger sedan jordbruket och boskapsskötseln först eta-

blerades i landet. Boskapen som tidigare gått ute året om började stallas in 

på vintern. En orsak till det kan vara att det under denna period blev kallare 

1 Inledning 
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i Sverige. En annan att boskapen hade blivit så många att djuren hade svårt 

att hitta tillräckligt med mat på egen hand under vintern. Vinterfodret åt bo-

skapen hämtades i naturbetesmarkerna som slogs under sommaren.  

I slutet av 1700-talet skedde stora förändringar inom jordbruket som bru-

kar kallas den agrara revolutionen. Befolkningen hade ökad kraftigt och na-

turbetesmarkerna räckte inte till som foderkälla. På grund av detta började 

man odla vall på åkrarna. Baljväxter utnyttjades som kvävefixerare i vallen, 

något som gick så bra att man kunde odla på åkrarna i alla fall vartannat år. 

Omställningen ledde till att åkerarealen ökade kraftigt, vilket till stor del 

skedde på bekostnad av naturbetesmarken.  

Efter andra världskriget började handelsgödsel användas i större skala. 

Dessutom började motordrivna maskiner användas av fler lantbrukare och 

kemiska bekämpningsmedel togs i bruk. Det tidigare småskaliga jordbruket 

övergick på fler platser till stordrift (Bernes 2011). 

Idag återstår, vad man vet, 430 000 hektar ängs- och betesmarker i Sve-

rige. Endast 9000 hektar av den totala arealen hävdas genom slåtter (Jord-

bruksverket 2013). I jordbrukssammanhang är hävd ofta ett markområde 

som under lång tid sköts av människor, antingen genom bearbetning med 

olika redskap eller att boskap betar där (Länsstyrelsen Örebro län 2004). 

Mycket av den tidigare naturbetesmarken har blivit åkermark eller skog och 

många av de kvarvarande naturbetesmarkerna har även gödslats med oorga-

niska gödselmedel för att öka biomassaproduktionen (Hansson och Fogel-

fors 2000). Den minskade andelen naturbetesmark har lett till att många av 

de arter som är anpassade till denna typ av mark har blivit sällsynta och ho-

tade (The IUCN Red list of Threatened species).  

I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på specifikt kärlväxter och 

hur dessa påverkas i naturbetesmarken av om skötselmetoden är bete eller 

slåtter. Jag har valt att avgränsa mig till kärlväxter på grund av att många 

rödlistade kärlväxter finns i naturbetesmarken (The IUCN Red list of Thre-

atened species) och att min utbildning till mark/växt agronom är inriktad på 

kärlväxter. Anledningen till att jag sedan begränsar arbetet på skötselmeto-

den och specifikt bete och slåtter, är av den orsaken att naturbetesmarkerna 

är beroende av hävd för att de ska hållas öppna (Valko et al. 2012) och bete 

och slåtter är de två vanligaste skötselmetoderna som används i världen 

(Vadász, Máté, Kun och Vadász-Besnyöi 2016).  

Syftet är att väga bete och slåtter mot varandra och ge en bild av hur 

forskningsläget ser ut idag. 
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Naturlig gräsmark som hävdas genom slåtter följt av bortförsel av växtmaterial bru-

kar kallas för äng. Med naturlig menas gräsmark som inte plöjs (Bernes 2013). Skill-

naden på bete jämfört med slåtter är att bete ofta pågår under en längre tid, sker 

tidigare på säsongen, ej är lika förutsägbar och mer selektiv (Wissman 2006).  

2.1 Skötselhistorien är viktig 

Det är viktigt att ha i beaktan tidigare skötselmetoder när man beslutar om skötseln 

i en naturbetesmark. I en meta-studie har man nämligen sett att slåtter hade en mer 

positiv effekt på artrikedomen i de områden som tidigare slagits för att sedan ha 

efterbete (Tälle, Deák, Poschlod, Valkó, Westerberg och Milberg 2016). Hade sköt-

seln däremot tidigare sköts med bete så hade fortsatt bete en mer positiv effekt. Vi-

dare hade bete en mer positiv effekt om området varit övergivet eller haft långvarig 

kontinuerlig skötsel. Slåtter bidrog å andra sidan till en mer positiv effekt om områ-

det tidigare varit åker eller slåtter. Detta tyder på att det är viktigt att ha i beaktan 

den historiska skötseln vid bedömning av skötselmetoden för ett nytt område.    

På vissa specifika ställen får bete en mer positiv effekt än slåtter något som kan 

bero på att ställena som var med i studien tidigare hade blivit betade när studien 

startade och att slåtter var en nyintroducerad skötselmetod (Tälle et al. 2016). Stu-

dier har nämligen visat att nyintroducerade skötselmetoder kan ha en negativ effekt 

(Jantunen 2003). I studien gynnas även generellt torra gräsmarker mycket mer av 

bete än av slåtter. Förklaringen till det kan vara att dessa torra marker naturligt har 

skötts genom bete (Dolek och Geyer 2002). En orsak till att skötselhistorien är så 

viktig är förmodligen att växterna genom åren har anpassat sig olika till de två skilda 

skötselmetoderna. 

2 Bete och slåtter - forskningsläget idag 
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2.2 Anpassning till bete 

I vilken utsträckning en växt påverkas av att växa i betesmarker beror på hur väl den 

är anpassad till bete men även hur aptitlig den är för betesdjuren (Crawley 1983). 

Studier har visat att växterna troligen har anpassat sig antingen genom att tolerera 

att bli betade (Damhoureyeh och Hartnett 2002; Freeman, Brody och Neefus 2003) 

eller genom att undvika att bli betade (Milchunas och Noy-Meir, 2002; Sarmiento, 

1992). De växter som undviker att bli betade kan delas in i två undergrupper (Wiss-

man 2006). I den ena gruppen är de växter som har någon typ av försvar exempelvis 

taggar eller gift som gör att herbivorerna får svårt att äta dem (Fraser och Grime 

1999). I den andra gruppen är de växter som undviker att bli uppätna antingen ge-

nom att växa och reproducera sig då det är liten risk för skada (Veenendaal, Ernst 

och Modise 1996) eller genom att till exempel ha lågt växande bladrosetter som lätt 

döljs i den övriga vegetationen (Diaz, Noy-Meir och Cabido 2001).  

Att ha en långlivad fröbank som till exempel hos Primula veris (gullviva) (Mil-

berg 1994) är förmodligen också en anpassning till bete. Vissa år kanske betet är 

väldigt hårt och inga frön överlever, då finns det alltid en back up i fröbanken. 

2.3 Anpassning till slåtter 

I ängar trivs växter som blommar och sätter frö tidigt. Detta eftersom de då hinner 

få fram mogna frön innan de blir slagna. Dessa frön får i sin tur goda chanser att gro 

och etablera sig eftersom slåttern leder till att det kommer ner ljus till marken. I 

betesmarker däremot riskerar dessa växter att få sina reproduktiva delar konstant 

nedbetade, vilket tillslut kan leda till att de dör (Bernes 2011). 

En anpassning som slåtterblomma och fältgentiana (läs mer om fältgentiana un-

der rubriken ”Olika skötselmetoder beroende på växtgrupp” nedan) har är att de 

utvecklat tidigblommande varianter som lyckas bättre med frösättningen än de sen-

blommande varianterna. Akhalkatsi och Wagner (1996) har i en studie undersökt 

Gentianella caucasea och funnit att fyra populationer med åtta kilometer från 

varandra har utvecklat olika blomningstider. Detta trodde de berodde på dels att 

snön låg kvar olika länge på platserna, men också på en utveckling av tidigblom-

mande varianter som en följd av slåtter. 

Ytterligare en anpassning som växter på ängen utvecklat är att de har förmåga 

att hushålla med knappa resurser. Det förs varje år bort näring från slåttermarkerna 

i form av slaget växtmaterial. Avsaknaden av betesdjur gör också att det inte tillförs 

någon näring. Briza media (Darrgräs), Festuca ovina (fårsvingel) och Polygala vul-

garis (jungfrulin) är exempel på växter som anpassat sig till knappa resurser. De har 

gjort det genom att vara småvuxna och ha smala och långlivade blad (Bernes 2011). 
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2.4 Konkurrens på olika villkor 

Det finns studier på diversitet i gräsmarker som har visat att slåtter är en bättre sköt-

selmetod än bete för att bevara biologisk mångfald i naturbetesmarker (Olff och 

Ritchie 1998; Stammel, Kiehl och Pfadenhauer 2003). En möjlig förklaring till detta 

som nämns i både Olff och Ritchies (1998) och Stammels et al. (2003) studier är att 

växterna i betesmarken inte konkurrerar på lika villkor. Växter anpassar sig på olika 

sätt för att klara av att växa på ställen där de riskerar att bli nedbetade. Växter som 

har någon form av anpassning eller skydd mot att bli nedbetade till exempel många 

växter ur gruppen Cirsium (tistlar) som har taggar, eller Ranunculus (smörblommor) 

som är giftiga, har en fördel jämfört med andra växter så som exempelvis Polygala 

vulgaris (jungfrulin) (se avsnittet ovan med rubriken ”Anpassning till slåtter”) som 

har mer långlivade blad istället eller Scorzonera humilis (svinrot) som är väldigt 

smaklig för betesdjuren (Bernes 2011). Detta gör att de växter som är anpassade till 

bete kan konkurrera ut växter som inte är det. Slåtter däremot kapar alla växter på 

samma höjd, vilket ger samma förutsättningar för alla växter (Wahlman och Milberg 

2002). 

Dock förlorar de högväxta arterna en större mängd biomassa i jämförelse med 

de mer lågväxta arterna (Tamm 1956). Detta ger utrymme till de lågväxta arterna 

som ofta inte är lika konkurrenskraftiga (Klimes och Klimesova, 2001; Wissman 

2006). 

Eftersom slåttern sker vid ungefär samma tid varje år och på samma sätt ger 

skötseln växterna goda möjligheter att anpassa sig till störningen (Crawley 1987; 

Lennartsson, Nilsson och Tuomi 1998). Men den ensidiga slagningen under en kort 

tidsperiod kan leda till homogenisering av vegetationen (Lepš 2014). Den variation 

som uppstår i betesmarken på grund av att djuren betar ojämnt skapar småskalig 

variation (Olff och Ritchie 1998; Dufour, Gadallah, Wagner, Guisan och Buttler 

2006). Konsekvensen blir att betade marker blir mer heterogena än slagna marker 

(Vickery, Tallowin, Feber, Asteraki, Atkinson, Fuller och Brown 2001), vilket kan 

leda till ökad biodiversitet i gräsmarkerna (Dufour et al. 2006). 

2.5 Etablering av fröplantor − den kritiska punkten 

Begränsande faktorer för lyckad sexuell reproduktion har undersökts i en studie 

(Jongejans, Soons och de Kroon 2005). Studien har delat upp den sexuella repro-

duktionen i fyra steg; produktionen av blommor, produktionen av frön, etableringen 

av fröplantor från fröna och slutligen reproduktiva adulter. Det är hos perenner 

framförallt den vegetativa förökningen och överlevnaden hos plantorna som bidrar 

till populationsöverlevnaden från år till år (Eriksson 1989; Picó och Riba 2002). 

Dock är sexuell reproduktion också viktig. Sexuell reproduktion har visat sig öka 
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populationstillväxten markant i många fall (de Kroon, van Groenendael, och Ehrlén, 

2000; Silvertown, Franco, Pisanty och Mendoza 1993). Den sexuella reprodukt-

ionen bidrar också med genetisk variation och kan hos vissa växter ge upphov till 

en fröbank, vilket ökar möjligheten till fröspridning som gör att populationen kan 

kolonisera områden som inte kan nås genom vegetativ förökning (Crawley 1997). 

Jongejans et al. (2005) har jämfört fyra olika perenner; Centaurea jacea (rödklint), 

Cirsium dissectum (ängstistel), Hypochaeris radicata (rotfibbla) och Succisa pra-

tensis (ängsvädd). Individer av H. radicata blir endast två eller tre år gamla. De andra 

har utvecklat olika strategier för att överleva längre: C. jacea bildar många nya ro-

setter, C. dissectum använder sig av rhizomer och hos S. pratensis blir varje enskild 

individ gammal (Hartemink, Jongejans, och de Kroon 2004). Ingen av dessa arter 

bildar någon fröbank (Thompson, Bakker och Bekker, 1997) och de hade alla unge-

fär lika stora frön (Soons och Heil, 2002). För alla dessa var etableringen av fröplan-

tor den mest begränsande faktorn.  

För dessa växter och säkert för många fler, gäller det att välja en skötselmetod 

som gynnar etableringen av fröplantor. Både bete och slåtter skulle kunna användas. 

Växter som är beroende av sexuell reproduktion verkar dock gynnas mer av slåtter 

än av bete (Hansson och Fogelfors 2000; Stammel, Kiehl och Pfadenhauer 2003). 

Detta beror troligen på att slåttern ofta sker senare än då betesdjuren släpps i natur-

betesmarkerna (Bernes 2011). Växterna i slåttermarken får då större chans att hinna 

blomma och sätta frö, än i betesmarken, där de reproduktiva delarna riskerar att bli 

nedbetade (Brys, Jacquemyn, Endels, De Blust och Hermy 2005). I betesmarken 

bildar även växternas rötter en sammanhängande svål. Det blir som en tät och svår-

genomtränglig rotfilt som gör det svårt för nya växter att etablera sig (Bernes 2011). 

Ett förhållande som däremot gynnar etableringen av fröplantor i betesmarker 

men inte i slåttermarker är bildandet av luckor i vegetationen som uppkommer av 

djurens tramp, dynga, urin men även det faktum att djuren betar ojämnt. Dessa 

luckor gör det lättare för nya växter att etablera sig (Oloff och Ritchie, 1998; Tälle 

et al. 2016). Särskilt växter med små frön etablerar sig lättare i betesmarker än i 

slåttermarker (Reader, 1993). En förklaring till detta kan vara dessa luckor som bil-

das i betesmarken. Betesdjuren hjälper även till med fröspridningen genom att fun-

gera som biotiska vektorer för spridning (Poschlod och Bonn 1998). Samtidigt på-

verkar bete förmodligen också växterna negativt eftersom djurens trampningar or-

sakar skada på bland annat växtens blad och rötter. Detta kan sedan påverka näst-

kommande års livskraftighet hos växten (Ehrlén, Syrjanen, Leimu, Garcia och Leh-

tilä 2005). 
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2.6 Ett svenskt långliggande försök med olika 

skötselmetoder 

I ett långliggande svenskt försök som startade på 1970-talet har förändringen av 

artsamansättningen observerats (Tälle, Fogelfors, Westerberg och Milberg 2015). 

Elva försök har varit utspridda på nio lokaler i södra Sverige. I studien har man 

jämfört sannolikheten att hitta arter tillhörande tre grupper, när försöket startade och 

efter 8 och 14 år. De tre indikatorgrupper som användes var: arter som indikerar god 

skötsel, arter som indikerar höga kvävenivåer och arter som indikerar dålig skötsel. 

Målet med deras studie var att undersöka vilket av bete eller slåtter som är den bästa 

skötselmetoden för att bevara den biologiska mångfalden. Deras resultat visar att 

sannolikheten att hitta arter som indikerar god skötsel är störst i slåttermarkerna. 

Detta tror de bland annat beror på att betesmarkerna är mer näringsrika på grund av 

att näringen recirkulerar genom dynga och urin från betesdjuren (Detling 1998). En 

låg näringsnivå ger utrymme till växter som i en mer näringsrik mark riskerar att dö 

ut. Dock är naturbetesmarker betydligt näringsfattigare än exempelvis betesmarker 

som gödslas med mineralgödsel. Betesmarker som har gödslats med mineralgödsel 

gynnar oftast endast ett begränsat antal konkurrenskraftiga växter på övriga växters 

bekostnad (Bernes 2011). Tälle et. al (2015) föreslår slåtter en gång per år som den 

bästa skötselmetoden för att bevara artrikedomen i naturbetesmarker. En uppenbar 

risk med slåtter endast en gång per år är dock att mer fuktiga marker riskerar att 

förväxa (Bernes 2011).  

Hansson och Fogelfors (2000) har använt samma data som Tälle et al. (2015) 

men valt att fördjupa sig på endast en av platserna, nämligen Bråbo utanför Oskars-

hamn. Några av skötselmetoderna som testades var: Slåtter varje år, slåtter vart 

tredje år och bete. Slåttern skedde varje år eller vart tredje år i slutet på juli. Till 

betet användes nötkreatur (1 djur/ha). Djuren betade från mitten av maj till mitten 

av september. Under 15 år pågick försöket och de kommer fram till samma resultat 

som Tälle et al. (2015) att slåtter i detta område är en bättre skötselmetod än bete 

för att bevara artrikedomen. De konstaterar även att av deras skötselmetoder verkar 

slåtter en gång per år vara allra bäst. Att slå endast vart tredje år förhindrar visserli-

gen vedartade växter att etablera sig och fördröjer minskningen av arter, dock hade 

utbredningen för många av växterna minskat till förmån för växter typiska för lå-

gintensiv skötsel. (Hansson och Fogelfors 2000).  

Anledningen till att slåtter bevarar fler arter än bete tror de beror på två faktorer: 

för det första att växter som är beroende av sexuellreproduktion har lättare att hinna 

fröa av sig vid slåtter än vid bete och för det andra, vilket även nämns som förklaring 

i Tälle et al. (2015) studie, att betesdjuren recirkulerar näringsämnen genom urin 

och dynga tillbaka till marken (Detling 1998)  
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Hansson och Fogelfors (2000) kunde under dessa 15 år se en ökning av Ant-

hoxanthum odoratum (vårbrodd) på den plats där slåtter användes varje år. Detta 

gräs hör till de växter som blommar tidigast (Grime, Hodgson och Hunt 1988) och 

förmodligen bidrar den sena slåttern till att öka chanserna för god frösättning. 

2.7 Betesintensitet 

Det finns flera studier som tyder på att låg betsintensitet är att föredra (Wissman et 

al. 2008; Collins, Knapp, Briggs, Blair och Steinauer 1998) och att hög betesinten-

sitet till och med kan minska artantalet (Pykälä, 2005; Van Wieren 1995). Låg be-

tesintensitet kan innebära att man till exempel har lägre djurantal (Vadász et al. 

2016). I Vadász et al. (2016) studie kommer de också fram till att låg- till medelnivå 

på betesintensiteten verkar vara gynnsamt, då särskilt i torra miljöer.  

Tälle et al. (2015) kommer däremot i sin studie fram till motsatsen, att låg bete-

sintensitet missgynnar arter som indikerar god skötsel. Det är samma studie som 

också jämfört bete och slåtter i södra Sverige (läs mer under rubriken ”Ett svenskt 

långliggande försök med olika skötselmetoder” ovan). De har delat upp de betade 

försöken efter om de sköts genom låg eller normal/hög betesintensitet. I de försök 

som hade normal/hög betesintensitet var chansen större att hitta arter som indikerar 

god skötsel samtidigt som chansen att hitta arter som indikerar höga kvävenivåer 

och dåligt skötta naturbetesmarker inte ökade. I de försök som hade låg betesinten-

sitet kunde de däremot se en ökad sannolikhet att hitta växter ur gruppen som indi-

kerar dåligt skötta naturbetesmarker. De tror att chansen minskar att hitta växter som 

indikerar god skötsel i de försök som har låg betesintensitet är på grund av att vege-

tationen blir mer sluten eftersom andelen högre växter ökar (Golodets, Kigel och 

Sternberget 2010) Följden blir att artantalet minskar eftersom att tillgången på ljus 

försämras (Einarsson och Milberg 1999).  

Näringsnivån tycks spela en viktig roll, då en hög betesintensitet i en näringsfat-

tig mark verkar vara negativ för artrikedomen medan en hög betesintensitet i en 

näringsrik mark däremot verkar vara positivt för artrikedomen (Olff and Ritchie, 

1998; Proulx and Mazumder 1998). Detta kan man förstå då det förmodligen blir 

mer konkurrerande växtlighet i de näringsrika markerna jämfört med de näringsfat-

tiga. I dessa näringsrika marker är konkurrensen med andra växter den begränsande 

faktorn och bete kan därmed öka artantalet genom att hålla tillbaka växter som ris-

kerar att ta över. (Collins et al. 1998; Olff och Ritchie 1998). Tillförsel av närings-

ämnen verkar däremot alltid vara negativt för artrikedomen (Gough et al. 2000; Kli-

mek et al. 2006). 



12 
 

2.8 Miljöfaktorer 

Det går inte att komma ifrån att miljöfaktorer spelar in vid bedömning av skötsel-

metoden i en naturbetesmark. Näringsnivån är en faktor som påverkar men det finns 

även andra faktorer som påverkar, såsom pH (Olff och Rithie 1998), och klimatför-

hållanden (Tälle et al. 2016).  

Studier i kalkrika områden har visat att vegetationen missgynnas av hög betesin-

tensitet (Zhao et al. 2007). Eftersom höga kalkmängder försämrar näringsupptaget 

(Tyler 2003) så växer förmodligen vegetationen långsamt i dessa marker. Den be-

gränsande faktorn är då inte tillgången på ljus utan den kontinuerliga nedbetningen. 

På Ölands alvar var det på 1990-talet nästan 40 procent som var obetat och på väg 

att växa igen. Insatser i form av miljöersättningar har lett till att det idag är mindre 

än 10 procent som är outnyttjat. Idag är det nästan tvärtom, att mycket alvarmark 

betas för hårt. Det höga pH-värdet i marken i kombination med liten nederbörds-

mängd gör att det växer extra långsamt på alvarmarkerna. Detta gör att växterna får 

svårt att hinna blomma och sätta frön innan de blir nedbetade. Det gäller att anpassa 

betet eller slåttern efter mark- och miljöförhållandena på platsen (Bernes 2011). 

Klimatet har betydelse på så sätt att ett varmt och fuktigt klimat ger snabbare 

tillväxt, vilket gör att det krävs intensivare bete alternativt slåtter mer än en gång för 

att hålla nere starkväxandearter än vad det gör i ett torrare och kallare klimat. Ve-

getationsperioden är också viktig att ta hänsyn till, exempelvis kan ett sent be-

tessläpp i en mark med långvegetationsperiod leda till att vegetationen förväxer me-

dan samma tidpunkt i ett område med kortare vegetationsperiod istället kan leda till 

att vegetationen blir söndertrampad på grund av att marken inte bär.  

I en meta-studie genomförd av Tälle et.al. (2016) har man jämför artrikedomen 

efter bete och efter slagning en gång per år utan efterbete. I deras studie tyder det på 

att bete i de flesta fallen (i framförallt torra naturbetesmarker, näringsfattiga natur-

betesmarker och naturbetesmarker med normal vegetationsperiod) är bättre än slåt-

ter för att bevara artrikedomen. Då är dock mer än bara växterna inräknade. Tittar 

man på endast växterna verkar slåtter och bete ha samma effekt på artantalet. An-

ledningen till att de blöta markerna, de näringsrika markerna och de marker med en 

extra lång vegetationsperiod utesluts är att de historiskt förmodligen blivit slagna 

mer än en gång per säsong och i studien har endast marker som blivit slagna en gång 

per år inkluderats. (Tälle et.al. 2016). I de näringsrika markerna växer vegetationen 

förmodligen snabbt och riskerar att skymma lägre växter och växter som kommer 

senare. Detta kan vara en förklaring till varför artrikedomen blir läge i slåttermarker 

jämfört med betesmarker i deras studie. Genom kontinuerligt bete hindras vegetat-

ionen att bli så hög och ljus kan därmed komma ner till marken (Hautier, Niklaus 

och Hector 2009). 
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3.1 Perenner 

3.1.1 Primula veris (gullviva) 

Olika betesregimers påverkan på fröproduktionen och etableringen av nya plantor 

hos perennen Primula veris (gullviva), har undersökts i en svensk studie som pågick 

under två år (Wissman, Lennartsson och Bergs 2008). Resultatet blev att populat-

ioner som utsatts för bete jämfört med de som inte gjorde det, hade lägre andel frön, 

större andel fröplantor och lägre densitet av fullvuxna plantor. Densiteten av 

fröplantorna och de juvenila plantorna var dock densamma i både betat och obetat. 

Samma densitet hos fröplantorna kan förklaras genom att förlusten av frön kompen-

serades i de betade populationerna med en högre etablering av fröplantor. I de obe-

tade populationerna å andra sidan kompenserades den lägre etableringen av fröplan-

tor med en högre fröproduktion. Studien slår fast att lågintensivt bete i kombination 

med anpassade tidpunkter för bete, som gynnar fröproduktionen, borde vara inklu-

derat i skötseln av naturbetesmarker (Wissman et al. 2008). Detta kan även uppnås 

genom sen slagning under sommaren alternativt betesfritt vartannat till vart tredje 

år (Wissman, 2006).  

3.1.2 Serratula tinctoria (ängsskära) 

I en tysk studie så har olika skötselmetoders påverkan på Serratula tinctoria (ängs-

skära) undersökts (Bissels, Hölzel, och Otte 2004). Platserna som undersökts har 

alla legat i tyska naturreservat. De tre metoderna som de jämfört är: tidig slåtter i 

juni, sen slåtter i september och slåtter i juni följt av efterbete med får. Dessa tre 

3 Olika skötselmetoder beroende på 
växtgrupp 
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skötselmetoder har vardera pågått i ca 20 år, i de olika reservaten. I denna studie 

kunde endast små skillnader mellan den tidiga- och den sena slåttermetoden obser-

veras.  

Andra studier pekat mot att vissa växtarter föredrar sen slåtter framför tidig slåt-

ter (Wissman 2006). Detta på grund av att växterna vid sen slåtter i större utsträck-

ning hinner fröa av sig i jämförelse med den tidiga slåttern. (Bernes 2011). Anled-

ningen till att skillnaden blir så liten mellan den tidiga och den sena slåttermetoden 

för S. tinctoria beror på att växten hinner fröa av sig innan den tidiga slagningen 

sker (Bissels et al. 2004). S. tinctoria är en långlivad perenn som blommar från juli 

till oktober. Den har relativt stora frön som gror på hösten direkt efter fröna fallit till 

marken, eller nästkommande vår. S. tinctoria bildar ingen långlivad fröbank (Bissels 

et al. 2004). Den kortlivade fröbanken gör förmodligen att perennen gynnas mer vid 

slåtter än vid betesdrift. Detta på grund av att perennen riskerar att få alla sina re-

produktiva delar nedbetade, ett år med hårt betestryck. Nästkommande år kommer 

det då knappt att finnas några frön som kan gro och ge upphov till nya fröplantor. 

Visserligen har perennen även vegetativ förökning och varje planta lever i flera år, 

men på lång sikt blir växten dålig på att anpassa sig till förändringar i miljön ef-

tersom inget genutbyte sker vid vegetativ förökning. En hög näringsnivå i marken 

är också en faktor som gynnar vegetativ förökning medan sexuell förökning miss-

gynnas. 

3.2 Annueller och bienner 

 

Hos annuella och bienna växter är det särskilt viktigt med god fröproduktion och 

möjlighet för fröna att gro och etablera sig än det är för perenna växter (Lennartsson 

och Oostermeijer 2001). Detta eftersom varje planta lever kortare tid hos dessa väx-

ter än hos perenna växter. Det är en trade-off mellan att få en god fröproduktion och 

att dessa frön sedan kan etablera sig (Wissman och Lennartsson 2006). Är be-

testrycket lågt överlever många frön (Wissman och Lennartsson 2006) men dessa 

får svårt att etablera sig eftersom det också vid lågbetesintensitet bildas mycket 

förna (Hovstad och Ohlson 2007). Är betestrycket däremot högt betas de reproduk-

tiva delarna ner men de få frön som ändå produceras kommer ha goda förutsätt-

ningar att etablera sig.  
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3.2.1 Rhinanthus minor (äkta ängsskallra) 

I en studie har tre växters anpassning till igenväxning och förmåga att komma till-

baka till restaurerade ytor studerats (Lindborg, Cousins och Eriksson 2005). En av 

växterna som undersöktes var Rhinanthus minor som är en annuell halvparasit an-

passad till ett öppet landskap. En halvparasit lever delvis på andra levande växter 

men bildar även egen näring genom att den har klorofyll (Krok och Almquist 1994). 

I en studie undersöktes förekomsten av R. minor på fyra platser med olika grad av 

igenväxning, från öppen naturbetesmark till sluten skog (Lindborg et al. 2005). De-

ras resultat visar att R. minor tidigt försvinner från platsen redan i början av igen-

växningsfasen. I restaureringsområden kunde de också se att R. minor hade svårt att 

komma tillbaka. Detta kan kanske bero på att växten har en kortlivad fröbank på 

endast drygt ett år. R. minor har ingen vegetativ förökning och det i kombination 

med den kortlivade fröbanken gör att den sexuella reproduktionen blir mycket vik-

tig. Det nämns i artikeln att R. minor i jämförelse med de två andra växterna som 

undersöktes, Campanula rotundifolia (Blåklocka) Primula veris (Gullviva), fanns i 

betydligt mindre mängd. Risken med att endast finnas i väldigt specifika miljöer 

och även där i begränsad omfattning, är att utbytet av gener genom sexuell repro-

duktion blir liten. Detta kan i sin tur leda till att R. minor får ännu svårare att anpassa 

sig till nya miljöer.  

För att gynna denna annuell som blommar från maj-juli (Mossberg och Stenberg 

2003) skulle man kunna ha både bete och slåtter som skötselmetod. Dock är det 

extra viktigt att den hinner fröa av sig innan betet eller slåttern sker. Detta eftersom 

den är annuell och inte har någon långlivad fröbank. 

3.2.2 Gentianella campestris (fältgentiana) 

Påverkan av betesintensitet på Gentialla campestris (fältgentiana), en bienn växt, 

har undersökts av Wissman och Lennartsson (2006). G. campestris gror på våren 

och bildar en bladrosett första året för att blomma året där på och därefter dö (Kelly 

1985). Arten är själv-pollinerande och beroende av fröföryngring. Det är känt sedan 

tidigare att arten påverkas negativt av ett tjockt förnalager. Blomningen sker i början 

av juli eller i augusti (von Wetterstein 1895). Försöket genomfördes under sex år i 

en naturbetesmark i Sverige.  

Resultatet blev att klippning vid 25 och 20 cm inte skadade plantorna. Knappast 

förvånande eftersom maxhöjden på plantorna var 17 cm. Vid lägre klippning ska-

dades blommorna linjärt mer ju lägre klipphöjden var. Etableringen av groddplantor 

gick sämre desto djupare förna. Det var dock först när klippningen var så liten att 
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förnalagret blev högre än 2,0- 2,5 cm som etableringen påverkades. Vegetationshöj-

den var korrelerad med förnadjupet, vilket innebar att ju högre vegetation desto 

tjockare förnalager.  

Slutsatsen man kan dra är att lagom betesintensitet är mest fördelaktigt för G. 

campestris. Är det låg betesintensitet kommer visserligen många frön att produceras 

men dessa frön kommer sedan få det svårt att etablera sig i den tjocka förnan. Är det 

å andra sidan hög betesintensitet kommer få frön att produceras men dessa frön 

kommer ha lättare att etablera sig eftersom förnan inte är så tjock. För just G. cam-

pestris verkar den optimala vegetationshöjden vara 10-15 cm.  

I denna studie har vegetationshöjden klippts för hand. Det nämns i slutet av arti-

keln att en lägre betesintensitet kan vara att föredra för att gynna G. campestris. 

Frågan är hur resultatet skulle ha blivit om man hade använt betesdjur istället. Som 

nämnts tidigare bidrar betesdjuren med småskalig variation (Olff och Ritchie 1998; 

Dufour et al. 2006) och heterogenitet (Vickery et al. 2001) eftersom djuren betar 

ojämnt (Olff och Ritchie 1998; Dufour et al. 2006). Vissa ytor kommer att betas 

hårdare, där kan groddplantor etablera sig, medan andra ytor kommer att betas sva-

gare, där får fröna möjlighet att hinna mogna. Slåtter borde även kunna användas 

som skötselmetod för att gynna G. campestris. Den bästa tiden att slå är då direkt 

efter att G. campestris har hunnit få fram mogna frön. 
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Det är viktigt att inte stirra sig blind på bara en skötselmetod för ett område. Hur 

påverkas istället artantalet av en kombination med bete och slåtter? I en studie un-

dersöktes tre faktorer kopplat till artantalet; variation i hävdintensitet, variation i 

komplexitet mellan bete och slåtter och slutligen hur bete och slåtter var för sig och 

tillsammans påverkar antalet arter (Vadász et al. 2016). Platsen som undersöktes 

ligger i Ungern (merparten av försöksområdena ligger i en nationalpark) och karak-

teriseras av ett kontinentalt klimat. Olika skötselmetoder sker redan på platsen och 

runt 1000 kärlväxtarter kan hittas här, varav 118 är skyddade i landet. Endast de 

ställen som hade ängs-stäpp karaktär undersöktes och av dessa fick inte stället ha 

störts av markbearbetning eller vara mindre än 5 hektar. De tre faktorerna som un-

dersöktes delades i sin tur in i tre undergrupper, vilka beskrivs nedan. 

 

Variation i hävdintensitet:  

1. Den lägsta nivån innebar bete med en djurtäthet under 0,5 djur per hektar 

eller slagning en gång per år utan kraftig efterbetning. Höjden på gräset är 

signifikant högre än 10 cm efter genomförandet av skötseln. 

2. Mellan nivån innebar bete med en djurtäthet mellan 0,5 och 0,8 djur per 

hektar eller slagning en gång per år med betydelsefull efterbetning. Höjden 

på gräset är ungefär 10 cm efter genomförandet av skötseln. 

3. Den högsta nivån innebar bete med en djurtäthet över 0,8 djur per hektar. 

Höjden på gräset är signifikant lägre än 10 cm efter genomförandet av sköt-

seln. 

 

Variation i komplexitet mellan bete och slåtter: 

1. Liten komplexitet innebar endast bete. 

2. Medelstor komplexitet innebar bete på minst två ytor med olika hävd inom 

samma år eller slåtter en gång per år där 10 % av vegetationen lämnas osla-

gen eller slagning följt av efterbetning 

4 Kombination av skötselmetoder 
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3. Hög komplexitet innebar bete och slåtter om vartannat eller bete på minst 

fyra ytor där hävden fördelar sig olika mellan åren. 

 

Bete och slåtter var för sig och tillsammans 

1. Slåtter 

2. Bete 

3. Bete och slåtter tillsammans. Antingen vartannat år slåtter och vartannat år 

bete eller slåtter med efterbete. 

 

Genom att använda ANOVA kunde man jämföra de olika faktorerna med varandra. 

Resultatet för att få maximalt antal arter i denna miljö blev således att man ska: 

använda sig av bete eller helst en kombination av bete och slåtter, ha låg- till medel-

nivå på hävdintensiteten och ha en skötselmetod med hög komplexitet.  

Carlsson, Svensson och Emanuelsson (2014) är även de inne på att en kombinat-

ion av olika skötselmetoder är en bra väg att gå. Med olika skötselmetoder olika år 

kan flera olika organismgrupper gynnas, vilket kan leda till en högre biologiskmång-

fald mot om endast en skötselmetod används varje år. 
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5.1 Optimal betesintensitet 

I Tälle et al. (2015) studie kom de, till skillnad från bland annat Vadász et al. (2016) 

och Wissman et al. (2008) fram till, att låg betesintensitet är att föredra framför hög, 

läs mer under rubriken ”Betesintensitet” ovan. En av förklaringarna till varför Tälle 

et al. (2015) får så annorlunda resultat och förespråkar hög betesintensitet kan vara 

att alla de försök som hade låg betesintensitet i Tälle et al. (2015) studie låg i fuktiga- 

eller friska marker. Vadász et al. (2016) kommer fram till, vilket nämns under ru-

briken ”Betesintensitet” ovan, att i just torra marker är låg betesintensitet att föredra 

framför hög. En förklaring till detta är förmodligen att biomassaproduktionen är 

lägre i torra miljöer jämfört med friska och fuktiga miljöer. Konkurrensen om till 

exempel ljus blir då inte den begränsande faktorn i detta fall, utan istället möjlig-

heten att hinna fröa av sig innan nedbetning. En lägre betesintensitet gör att fler 

växter hinner fröa av sig samtidigt som fröplantorna kan etablera sig i den förhål-

landevis låga konkurrensen. 

En annan förklaring kan vara att Tälle et al. (2015) undersökt specifikt svenska 

förhållanden och många av de forskare som föreslår låg betesintensitet har haft för-

sök i andra länder (Van Wieren et al. 1995; Pykälä 2005) eller till och med andra 

kontinenter (Collins et al. 1998; Belsky 1992; Milchunas et al. 1988). Visst kan 

vegetationssammansättningen likna den i Sverige, då särskilt i Pykäläs (2005) studie 

som genomförts i Finland, men det kan även vara stora skillnader till exempel på 

hur markerna sköts historiskt och miljöförhållanden på den specifika platsen.  

Wissman et al. (2008) har dock undersökt betesintensitet under svenska förhål-

landen precis som Tälle et al. (2015) men för en specifik art (Primula veris), läs mer 

om studien under rubriken ”Olika skötselmetoder beroende på växtgrupp” ovan. 

 

5 Diskussion 
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 En orsak till att deras resultat strider mot varandra, är förmodligen att Wissman et 

al. (2008) endast undersökt en art och Tälle et al. (2015) har undersökt det totala 

artantalet, där inte bara kärlväxter ingår.  

En faktor som gör att Tälle et al. (2015) resultat inte väger så tungt är att det 

endast var en av de elva försöksrutorna som undersöktes som hade hårt betestryck. 

Denna försöksruta betades dessutom med får, vilket endast totalt två försöksrutor 

till gjorde. De hade behövt flera försöksrutor med hårt betestryck och ha samma djur 

som betade i alla försöksrutorna för att vara mer säkra på att förändringen i artantal 

berodde på just betestrycket och inte på någon annan faktor. 

5.2 Slåtter eller bete? 

Åsikterna går isär ifråga om bete eller slåtter är den bästa skötselmetoden för natur-

betesmarker. En av huvudförklaringarna är förmodligen att studierna, precis som 

med studierna för betesintensitet, har genomförts i olika länder och därmed haft 

olika miljöförhållanden och artsammansättning. Detta gör det svårt att jämföra olika 

studier med varandra.   

I Tälle et al. (2016) meta-studie har man dock inte hittat något uppenbart sam-

band kopplat till specifika kontinenter, typ av gräsmark eller höjdskillnader som 

förklarar skillnaderna mellan bete och slåtter, läs mer under rubriken ”Miljöfak-

torer” ovan. Faktorer som de tror spelar in, är jordtypen (tillgången på näringsäm-

nen, pH), artsammansättningen på platsen, klimat, typ av betesdjur, historiskskötsel 

av naturbetesmark och betesintensitet.  I deras meta-studie har 35 oberoende studier 

jämförts, vilket stärker slutsatsen att bete och slåtter generellt är jämförbara när end-

ast växter inkluderas. Dock är det ofta även andra organismgrupper så som insekter 

och fåglar som man vill skydda och i Tälle et al. (2016) studie så verkar bete gene-

rellt vara något bättre som skötselmetod än slåtter. Orsaken till det kan kanske vara 

att det finns många insekter knutna till den dynga som betesdjuren lämnar efter sig. 

Samtidigt borde det bli färre blommor till pollinerande insekter i och med att betet 

påbörjas tidigare på säsongen än slåtter.  

Nackdelen med Tälle et al. (2016) studie är att den blir mycket generell. Som 

tagits upp i tidigare avsnitt så skiljer det sig åt vilken typ av skötselmetod som passar 

bäst för en specifik art. De olika anpassningarna till bete och slåtter leder till att man 

hittar olika växter vid olika skötselmetoder. I Wahlman och Milberg (2002) studie 

hade slåttermarkerna exempelvis mer av Leucanthemum vulgare (prästkrage), 

Luzula pilosa (vårfryle), Plantago lanceolata/media (svart- och rödkämpar), Carex 

montana (lundstarr) och Campanula persicifolia (stor blåklocka) medan betesmar-

kerna hade mer av Deschampsia cespitosa (tuvtåtel), Trifolium medium (skogsklö-

ver), Fragaria vesca (smultron), Ranunculus spp. (smörblommor) och Geum spp. 
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(t.ex. humleblomster och nejlikrot). Den låga andelen slåtter i förhållande till bete i 

Sverige (Jordbruksverket 2013) gör att växter särskilt gynnade av slåtter till exempel 

de som blommar tidigt riskerar att försvinna.  

En gynnsam faktor i betesmarken är att vegetationen konstant hålls på en relativt 

låg nivå så länge betet är hyfsat intensivt. Detta gör att små växter som är beroende 

av mycket ljus kan överleva. I slåttermarker som oftast slås en gång, relativt sent, så 

kan vegetationen, särskilt i fuktiga/friska marker, hinna bli så hög att de småväxta 

arterna konkurreras ut.  

Många studier pågår endast ett par år. I dessa studier kan det bli svårt att få med 

förändringar på lång sikt. Om det till exempel under dessa två år är ovanligt torrt så 

får man ett helt annat resultat än om det istället är två ovanligt regnrika år medan 

studien pågår. Genom att genomföra studien i en naturbetesmark som man vet häv-

dats på samma sätt i flera år kan man få ett tillförlitligt resultat trots att studien bara 

pågår ett par år. 

5.3 Finns det en skötselmetod som passar alla växter? 

Eftersom det finns en så stor variation bland växter så är det svårt att hitta en sköt-

selmetod som passar alla arter. Det är även en rad andra faktorer, förutom just sköt-

selmetoden, som påverkar om en växt trivs eller inte, se mer under rubriken ”miljö-

faktorer” ovan. Detta gör det hela mycket komplext och svåröverblickbart. För de 

fyra växter som jag har valt att fördjupa mig i; Primula veris (gullviva), Serratula 

tinctoria (ängsskära), Rhinanthus minor (äkta ängsskallra) och Gentianella cam-

pestris (fältgentiana) så kan jag ändå se vissa likheter, när det gäller vilken skötsel 

de föredrar, läs mer om varje växt under rubrikerna ”Primula veris (gullviva)”, ”Ser-

ratula tinctoria (ängsskära)”, ”Rhinanthus minor (äkta ängsskallra)” och ”Gentia-

nella campestris (fältgentiana)”. Gemensamt för dessa växter och säkert för många 

andra växter är att de behöver få fram mogna frön som sedan kan etablera sig. Det 

är inte givet att slåtter eller bete skulle vara bättre än den andra för att uppnå detta. 

Det är som för G. campestris, det gäller att betet eller slåttern sker på en lagom nivå 

och vid ”rätt” tid. Vad är då en ”lagom” nivå och ”rätt” tid? En lagom nivå skulle 

kunna vara att beta eller slå så pass intensivt så det inte bildas ett tjockt lager förna 

som gör att fröna inte kan gro. Rätt tid att slå eller släppa djuren på bete borde vara 

precis efter att växterna har fröat av sig. En uppenbar svårighet med detta är att 

växternas frön inte mognar samtidigt. Fröna är heller inte lika stora, vilket gör att 

fröna gror olika bra vid en viss tjocklek på förnalagret. 

Ett sätt att hitta en skötselmetod som kan fungera för flera växter är att använda 

sig av en indikatorväxt. En indikatorväxt är en växt som har valts ut på grund av att 
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den snabbt svarar på förändringar i miljöförhållanden (Lindborg et al. 2005). I Lind-

borg et al. (2005) studie kom de fram till att Campanula rotundifolia (Blåklocka) 

uppfyller kraven för att vara en bra indikatorväxt, läs mer om studien under rubriken 

”Rhinanthus minor (äkta ängsskallra)” ovan. 

5.4 Kombination av olika skötselmetoder − en möjlig väg 

att gå? 

En kombination av bete och slåtter har i vissa fall visat sig vara mer gynnsamt för 

att bevara artrikedomen, än metoderna var för sig (Vadász et al. 2016). Detta känns 

logiskt eftersom både de växter som trivs vid slåtter och de som trivs vid bete för-

modligen kan växa vid den kombinerade skötselmetoden.  

En uppenbar risk är dock att de växter som är väldigt känsliga för förändring och 

anpassade till en väldigt specifik nisch med tiden kan försvinna, om skötseln varie-

rar mycket från år till år. Ett exempel på en sådan växt som förmodligen skulle för-

svinna vid den kombinerade skötseln är Rhinanthus minor (äkta ängsskallra), läs 

mer om R. minor under rubriken ”Rhinanthus minor (äkta ängsskallra)” ovan. 

5.5 Skötsel i torra naturbetesmarker 

En låg betesintensitet är gynnsamt i torra miljöer för att bevara artrikedomen 

(Vadász et al. 2016). Detta kan vara en fördel för skötseln av naturbetesmark, då det 

i flera län i Sverige råder brist på betesdjur (Jordbruksverket 2013). Det slumpar sig 

nämligen så att länen med ont om betesdjur även är de län med lägst nederbörds-

mängd (SMHI 2016). Dessa län borde då ha en förhållandevis hög andel torra na-

turbetesmarker som gynnas av ett lägre betestryck. Dock har man i Vadász et al. 

(2016) studie haft försöken i Ungern, vilket betyder att det är svårt att koppla deras 

resultat till svenska förhållanden. Detta på grund av att Sverige har ett annat klimat 

och därmed till viss del andra växter och djur. Trots det ger studien ändå en finger-

visning om att lågt betestryck kan vara bättre än högt betestryck i torra områden. 

Särskilt som man har konstaterat att stora delar av alvaret på Öland betas för hårt. 

Jordbruksverket (2013) är inne på i sin rapport att mer extensivt bete passar bättre i 

torra och näringsfattiga miljöer eftersom förna ansamlingen är lägre i dessa marker 

(Carlsson et al. 2014). 

 Ett alternativ till låg betesintensitet i dessa län kan vara att kombinera olika sköt-

selmetoder. Till exempel så skulle man kunna ha bete vissa år och slåtter andra år 

eller ha vissa betesfria år. Wissman (2006) har i sin studie sett att man på lågpro-

duktiva marker kan få en positiv effekt på floran genom att ha betesfria år. Detta 

eftersom växterna får lättare att hinna blomma (Wissman 2006). Historiskt så har 
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även skötselmetoderna och hävd intensiteten varierat i markerna. Betesdriftens or-

ganisering och mängden betesdjur har varit olika mellan år och områden. Variat-

ionen kan skapas på landskapsnivå, där vissa marker har hög hävdintensitet samti-

digt som andra marker har låg hävdintensitet. På så sätt kan man gynna växter som 

trivs med olika hävdintensitet (jordbruksverket 2013). Dock måste man ha i beaktan 

att naturbetesmarkerna i vissa områden är väldigt utspridda och har man då betesfria 

år så kanske arter som kräver hög betesintensitet slås ut (Carlsson et al. 2014). 

5.6 Skötsel i friska/fuktiga naturbetesmarker 

Hur ska då skötseln bedrivas i mer fuktiga naturbetesmarker? Det har varit svårt att 

hitta svar på den frågan. Kanske finns det inte så mycket forskning på grund av att 

de ofta inte är lika artrika som de torra naturbetesmarkerna och man har velat foku-

sera på de artrikaste markerna. De fuktiga naturbetesmarkerna kan ha en mycket 

kort historia som gräsmark och därför inte hunnit koloniseras av så många arter. 

Flera av de fuktiga naturbetesmarkerna dikades ut först sent 1900-tal från att tidigare 

ha varit kärr eller sjöbotten (Bernes 2011).  

En annan förklaring kan kanske vara att man historiskt har valt de mest närings-

fattiga och svårbrukbara markerna till naturbetesmarker (Bernes 2011). De marker 

som historiskt har legat längre ner i landskapets topografi har förmodligen både varit 

fuktigare och mer näringsrika och därmed blivit åker istället.  

En viktig faktor att ha i beaktan är att fuktiga marker växer igen mycket snabbare 

än torra marker. Låg betesintensitet som tidigare rekommenderats skulle leda till att 

vissa arter växer sig stora och tränger undan mindre arter, artrikedomen skulle då 

minska. När vegetationen blir förväxt blir den osmaklig för betesdjuren, vilket leder 

till att vissa områden kan lämnas helt obetade (Bernes 2011). 

5.7 Tillämpning 

Wissman och Lennartsson (2010) har tagit fram ett schema för att kunna bedöma 

om betesintensiteten är lagom för en viss mark (se figur nedan). Den går ut på att 

man i augusti ska gå ut och göra en bedömning av marken i tre steg. Första steget är 

att undersöka hur mycket reproduktiva delar (RD) och obetade partier som finns. 

Om det endast finns få reproduktiva delar och nästan inga obetade fläckar så kan 

man redan i det här steget konstatera att betestrycket är för hårt. Annars går man 

vidare och tar reda på om betet fortsätter året ut eller tar slut i augusti. Det sista 

steget är att kolla miljöförhållandena på platsen, alltså om det är en torr, frisk eller 

fuktig mark och hur näringsrik marken är. De har även med exempel för de åtta 

olika typerna av betesmarker som man slutligen kommer fram till. 
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(Wissman och Lennartsson 2010, s. 15) 

Figur 1. Plan för att bedöma betestrycket. I augusti går man ut och göra en bedömning av marken i tre 

steg. 1. Undersöker andelen reproduktiva delar (RD) och obetade partier. 2. Tar reda på om betet fort-

sätter året ut eller tar slut i augusti. 3. Undersöker miljöförhållandena på platsen.  

 
”*Om varje år (inga problem med enstaka år). **Om tillräckligt stor beläggning av betesdjur 

(betestryck kan ej säkert bedömas förrän efter betessäsongens slut).” (Wissman och 

Lennartsson 2010, s. 15)  

 

Exempel på marker:  

1. Hårt betad betesmark där all vegetation är nedbetad och blommande väx-

ter bara kan hittas på skyddade platser som i t.ex. buskar.  

2. Betesmark med riklig blomning där vegetationen betas ner sent på sä-

songen.  

3. Betesmark med lågvuxen vegetation och riklig blomning där vegetationen 

inte betas ned helt.  

4. Betesmark med medelhög vegetation och riklig blomning där vegetationen 

inte betas ned helt enstaka år.  

5. Betesmark med riklig blomning som betas mycket svagt eller inte alls på 

försommaren men som sent på säsongen betas av under tillräckligt högt 

betestryck.  



25 
 

6. Betesmark med lågvuxen vegetation och riklig blomning som inte betas 

alls eller helt svagt vissa, regelbundet förekommande år (betesfria år, be-

tesvila). 

7. Betesmark med tämligen lågvuxen vegetation och riklig blomning som 

inte betas alls eller helt svagt enstaka år (betesfria år, betesvila). 

8. Betesmark med högvuxen vegetation och riklig blomning som inte betas 

alls eller helt svagt enstaka år.  

  (Wissman och Lennartsson 2010, s. 15)  

Det är inte bara bristen på djur som försvårar skötseln av naturbetesmarker utan 

också att det kostar mycket att slå markerna (Wissman 2006). Det är särskilt när 

man använder någon form av manuell slåttermetod som kostnaderna blir ungefär tre 

gånger så höga jämfört med bete (Jordbruksverket 2013). Det är viktigt att kunna 

anpassa skötseln efter rådande förhållanden. Är det brist på betesdjur så kanske slåt-

ter kan fungera i stället och är det mycket sten och svårtillgängligt är bete en bättre 

metod än slåtter.  
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Vilken skötselmetod är då bäst? Jag har under projektets gång insett att det inte går 

att ge ett kort svar på den frågan. Det är många faktorer som spelar in så som: tidi-

gare skötsel, miljöförhållanden (framförallt fuktförhållanden), betesintensitet och 

vilken typ av växt som undersöks. Det finns heller inte så många studier som har 

jämfört just slåtter och bete mot varandra.  

Ett svar på varför det är svårt att komma fram till vilken metod som är bäst, av slåtter 

och bete, kan vara att de i stort sett är lika bra. Båda skötselmetoderna kan användas 

om det sker på ”rätt” sätt. Ett sådant ”rätt” sätt är att slå alternativt beta efter att 

växterna har fröat av sig. Ett annat ”rätt” sätt är att beta eller slå så pass intensivt så 

att det inte bildas ett tjockt lager förna som gör att växternas frön inte kan gro. För 

att kunna veta när växterna har fröat av sig och undvika att det bildas ett tjockt för-

nalager behöver man göra en inventering för att ta reda på vad man har för växter 

eftersom olika växter fröar av sig vid olika tidpunkter och trivs vid olika tjockt för-

nalager. Ett sätt att förenkla en sådan inventering är att använda sig av en indikator-

växt. En indikatorväxt är en växt som snabbt svarar på förändringar i miljöförhål-

landen. Campanula rotundifolia (Blåklocka) har i studier visat sig fungera bra som 

indikatorväxt. För att kunna ge ett mer utförligt svar krävs mer forskning som jämför 

bete och slåtter, specifikt i mer fuktiga miljöer. 
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