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Abstract 

The situation for Swedish dairy farmers has been difficult since 2014. Many are choosing 

to close down their businesses. At the same time, Sweden has experienced a reduction of 

important habitats consisting of grazing lands, a trend that is still ongoing. 

This study explores how dairy farmers look at grasslands, their values, management, 

and future. Through interviews with dairy farmers it investigates how farmers look at 

the systems of environmental compensation awarded for the management of pastures 

and grassland habitats.  

The study concludes that is primarily an aesthetic landscape value that is the main 

reason behind the desire to preserve pastures amongst farmers. This can be linked to a 

personal relationship between the farmers and the landscape he/she grew up in and 

help create through with their work. 

Any reduction in grasslands has not been observed by a majority of the interviewed 

farmers, despite the fact that such a reduction is occurring in their counties as a whole. 

This suggests that the situation can vary widely at a local level. 

The opinions concerning the environmental compensations vary among the 

interviewees, but overall there is a wish for a less bureaucratic system that provides 

more flexibility for the farmer. 

This wish for less bureaucracy is also found concerning the system around the law 

demanding that all cows should be allowed to graze during a period of the year.   

In the end, it seems important for the future of grazinglands and the habitats they create 

that profitability returns to the dairy farmers, since without farmers grazing will be 

further reduced. Today’s difficult situation for the farmers increases the risk of it being 

difficult to find the workforce of future farmers who are willing and able to perform the 

work that is done today. 
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1. Inledning 

Nyhetsmedia har under en tid rapporterat om en nedåtgående trend för den svenska 

mejeribranschen. Mjölkbönder har haft svåra ekonomiska tider med små utrymmen för 

ekonomisk vinst, vilket har lett till att många har tvingats lägga ned sina verksamheter. 

Enbart under det senaste årtiondet har antalet mjölkbönder i landet halverats, och det 

som idag kallas Den svenska mjölkkrisen har kommit att driva de rådande trenderna av 

minskande antal mjölkproducenter till sin spets (DN, 2015). 

Simultant med att mjölkbönder kraftig minskar i antal på kort tid sker en sedan länge 

pågående utarmning av det traditionella svenska odlingslandskapet, av vilket 

betesmarker utgör en viktig del. Dessa miljöer innehåller en rad värden för biologisk 

mångfald och är några av landets mest artrika, men innefattar även stora kulturella och 

historiska värden. Till följd av detta utgör Ett rikt odlingslandskap ett av de svenska 

miljömålen, där det kulturella jordbrukslandskapets värde och vikten av att bevara det 

betonas (Naturvårdsverket, 2015). När nu allt fler boskapshållande mjölkbönder under 

relativt korta tidsspann lägger ned sina verksamheter blir det därför av vikt att känna 

till vilka effekter detta kan få på dem svenska betesmarkerna.  

1.1. Syfte och frågeställning: 

Med detta i åtanke kommer det här arbetet att studera betesmarksfrågan med en 

målsättning att nå en insikt i hur bonden ser på situationen för betesmarker, deras 

skötsel och vad markerna betyder för bönderna. 

Bland de många faktorer som påverkar hur bete sköts är två omdiskuterade 

institutioner det svenska beteskravet, som är en del av djurskyddslagen, samt de 

ekonomiska miljöersättningar som ges för skötseln av betesmarker. Denna studie 

kommer därför även att via intervjuer undersöka hur tankar och åsikter kring dessa ser 

ut bland en mindre grupp mjölkbönder verksamma i Stockholms och Uppsala Län 

Slutligen kommer studien att undersöka huruvida de tillfrågade bönderna har noterat 

några förändringar rörande betesmarkerna och hur de tror framtiden för dessa kan 

komma att utveckla sig. 

För att möjliggöra detta kommer undersökningen utgå från följande frågeställningar: 

 Vad betyder betesmarken för bonden, och upplever mjölkbönder att betesmarkerna 

har minskat? 

 Hur ser mjölkbönder på miljöersättningarna för betesmarker samt det svenska 

beteskravet? 

 Har bönderna upplevt någon förändring av betesmarkerna, och hur ser framtiden 

för betesmarkerna ut? 
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2. Avgränsningar 

2.1. Rumslig avgränsning 

Denna undersöknings 

geografiska omfång har 

till stor del dikterats av 

möjligheten att få tag i 

mjölkproducenter som 

har haft tid och lust att 

delta, vilket har 

begränsat 

möjligheterna att från 

start fokusera på ett 

specifikt geografiskt 

område. Istället har 

studien fått utgå från 

var de intervjuade är 

verksamma.  

Under arbetet med att 

få tag i villiga 

respondenter har 

mjölkbönder 

verksamma i Uppsala 

Län och Stockholms 

Län kommit att utgöra 

intervjuunderlaget  

(se figur 1). Det är 

därmed i dessa län som 

studien gör ett nedslag. 

Då fokus ligger på 

bönderna och deras 

tankegångar, spelar 

verksamheternas 

geografiska läge i dessa 

län dock en relativt undanskymd roll. 

 

 

Figur 1. De län där de intervjuade mjölkbönderna är 

verksamma. Notera att verksamheternas läge endast 

har utritats ungefärligt, för att säkerställa utlovad 

anonymitet.  
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2.2. Omfång 

För att uppnå en god insikt i mjölkböndernas tankegångar kring 

betesmarksproblematiken siktades initialt på ett intervjuunderlag bestående av mellan 

5-10 intervjuer. Att få tag på villiga respondenter visade sig i detta fall en utmaning, 

varför antalet genomförda intervjuer istället har kommit att landa på 4. För att väga upp 

denna omfångsbrist anpassades därför intervjuernas frågeunderlag för att möjliggöra 

mer utförliga och djupgående intervjuer. Dessa ansträngningar till trots hade fler 

intervjuer varit en fördel, då det hade möjliggjort en mer utförlig studie. 

3. Metodval 

Uppbyggandet av arbetets kunskapsgrund grundas på ett underlag av relevant 

bakgrundsinformation rörande mjölkproduktion, jordbruk och betesmarker, bland 

annat i form av statistik och litteratur. Det existerar en stor mängd insamlad och 

relevant information av detta slag att tillgå i form av rapporter och undersökningar, och 

detta har kommit att användas för att i studien ge läsaren en insikt i ämnet och dess 

olika aspekter. Fortsatt har tidigare forskning i form av rapporter och artiklar kring 

skötsel av betesmarker samt studier om bondens syn på problematiken kommit till 

användning. 

Även om ett huvudsakligt fokus för den här studien inte ligger på mjölkproduktionen 

som verksamhet, så kan det för läsaren vara hjälpsamt att få en kort introduktion till den 

svenska mjölknäringens utveckling. Användbar information rörande detta går bl.a. att 

finna i Forskning och Framsteg där Jönsson (2006) redogör för den relativt moderna 

traditionen att dricka mjölk och hur mjölken kom att bli ett normalt inslag i den svenska 

matkulturen. För att ytterligare ge läsaren en bild av hur utvecklingen inom landets 

mjölknäring har sett ut över tid, och särskilt under det senaste årtiondet, har statistisk 

insamlad av Jordbruksverket använts.  Information om den nu pågående mjölkkrisen 

har huvudsakligen hämtats från LRF samt Jordbruksverket, som har behandlat krisen 

och dess bakomliggande orsaker och trender i ett antal rapporter och publikationer 

under de senaste par åren. 

De intervjuer som har utförts utgör en väsentlig del av studien och görs i första hand för 

att i högre grad kunna forma en bild av mjölkbönders tankar kring ämnet. Dessa 

intervjuer har utförts i form utav längre, semi-strukturerade telefonintervjuer. Detta 

ansågs särskilt värdefullt för att effektivt få en insikt i de tankegångar som påverkar de 

beslut rörande betesmarker som man tar som bonde. I de fall där det har varit möjligt 

har dessa telefonsamtal spelats in för att underlätta efterarbetet med analysen av 

intervjuresultaten. I samtliga fall där samtalen har spelats in förfrågades den intervjuade 

först om detta var något som godkändes. 

Ursprungligen fanns en tanke att intervjua bönder som relativt nyligen lagt ned eller 

beslutat att lägga ned sin verksamhet som mjölkproducenter. Detta för att få en bild av 

vad som hänt med deras betesmarker efter omställningen. Det var dock svårt att få tag i 
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bönder som föll inom denna grupp, varför inriktningen ändrades till att intervjua ännu 

aktiva mjölkbönder. Därmed har intervjuerna kommit att till större grad fokusera på vad 

som kan komma att hända snarare än vad som faktiskt har hänt, samt vad man anser om 

situationen som den ser ut idag. 

Intervjuunderlaget bildar studiens egen empiri och utgör, i relation till den kunskap som 

har insamlats i tidigare studier, litteratur och statistik, arbetets kärna. 

3.1. Metodkritik 

Valet att genomföra intervjuerna via telefonsamtal är ett resultat av praktiska 

omständigheter som framkommit under studiens arbetsgång. Detta för med sig en rad 

fördelar, bland vilka kan nämnas att intervjuprocessen kan innefatta mjölkbönder med 

gårdar med en större geografisk spridning på relativt kort tid.  Diverse praktiska 

utmaningar som följer med att intervjua på plats, såsom behovet av transport samt tid 

ägnad åt resande utgör inte heller några begränsningar när utförandet sker via telefon. 

Det sistnämnda har varit särskilt avgörande då behovet av att kunna besöka 

respondenterna försvårat genomförandet av ett antal av intervjuerna.  

Med telefonintervjuer medföljer dock även diverse utmaningar och svagheter. 

Telefonsamtal tenderar att bli mer fokuserade och rakt på sak än ett personligt möte, 

och kan oftast inte pågå lika länge som besöksintervjuer, vilken riskerar att leda till att 

följdfrågor som annars skulle komma på tal inte blir ställda. Fortsatt kan risken för 

missförstånd troligtvis öka till följd av att intervjuare och respondent inte kan se 

varandra under samtalet. Dahmström (2005) påpekar även att den omgivande miljön 

kan vara mer störande under en telefonintervju än under en besöksintervju, och att 

chansen för noga genomtänkta svar minskar. Några av de genomförda samtalen 

upplevde visserligen mindre störningar och temporära avbrott, men dessa bedöms inte 

ha påverkat resultaten till någon större grad. Ansträngningar har även gjorts för att 

motverka nackdelar som dessa, bland annat genom att i högsta mån formulera 

intervjufrågor på ett icke-vinklat sätt samt att möjliggöra för respondenten att utveckla 

sina svar vid behov. 

Ytterligare en effekt av valet att endast utföra telefonintervjuer är en avsaknad av 

platsobservationer. Besök på plats möjliggör en ökad insikt i omgivningarnas 

landskapskaraktär, något som kan tänkas påverka hur bönder ser på frågan, varför 

besök i de olika områdena troligtvis hade kunnat bidra med en ökad insikt kring detta. 

För att motverka denna avsaknad av platsobservationer har i, de flesta fall, följdfrågor 

rörande de olika områdenas landskapsuppbyggnad ställts. 

Fortsatt kommer studiens egna intervjuer att ställas i relation till resultat från tidigare 

undersökningar där bönder har intervjuats kring likartade frågor. På detta sätt är 

förhoppningen att den egna empirin, tillsammans med tidigare utförda studier, ska 

kunna bidra till en utökad insikt kring bondens tankegångar och åsikter i denna fråga.  
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Det bör noteras att denna studie har tagit till vara på samtliga tillfällen att genomföra 

intervjuer som har dykt upp, till följd av svårigheter att uppnå önskat antal intervjuer 

(se del 2.2. Omfång). Till följd av detta har utrymmet att utföra medvetna beslut kring 

studiens urval rörande respondenterna varit litet. Hade detta inte varit fallet hade det 

potentiellt varit intressant att enbart studera enbart konventionella verksamheter då 

dessa existerar under andra omständigheter än ekologiska- och KRAV-certifierade 

sådana. Till följd av detta bör intervjuresultaten ses som nedslag som kan visa på 

tendenser som återfinns hos de tankar och åsikter som finns bland mjölkbönder, snarare 

än en representativ verklighet. För detta krävs fortsatta studier, framförallt med ett 

större intervjuunderlag. 

4. Begrepp och termer 

Besättning – Syftar i detta sammanhang på antalet djur som hålls i en mjölkbondes 

verksamhet. 

KRAV och ekologisk produktion – KRAV är en miljömärkning för livsmedel med 

ekologisk grund. En verksamhet som söker och erhåller KRAV-certifiering sköts efter 

KRAV-regler och bestämmelser som kontrolleras årligen (KRAV, 2015). Ekologisk 

produktion innefattar framför allt regler kring hantering av skadegörare och ogräs, hur 

man ger näring till grödor, samt djurens roll i produktionen (Jordbruksverket A:1 2015). 

Konventionella verksamheter - Verksamheter som inte är KRAV -eller ekologiska 

leverantörer.  

5. Bakgrund 

5.1. Den svenska mjölkproduktionens utveckling  

Människans samlevnad med kor i Sverige sträcker sig tusentals år tillbaks i tiden. Fram 

tills för ett århundrade sedan var det dock relativt ovanligt att konsumera ren mjölk, 

istället användes mjölken för tillverkning av ost och andra mejeriprodukter med längre 

livslängd. Orsaken var att dessa varor lättare kunde transporteras till marknader för 

vidare försäljning utan att hinna bli dåliga. I bondesamhället ansågs det därför länge 

som oekonomiskt att dricka mjölken (Jönsson, 2006). 

Under 1800-talets andra hälft kom detta dock att förändras till följd av att billiga priser 

på importerade spannmål tvingade många inhemska spannmålsbönder att ställa om sin 

verksamhet och istället fokusera på mejeriproduktion. Detta, i kombination med 

teknologiska framsteg såsom pastöriseringsprocessen och förbättrade 

transportmöjligheter, gjorde att konsumtionen av mjölk ökade markant, framförallt i 

dem växande städerna. Det dröjde inte länge innan mjölken, en bit in på 1900-talet, hade 

kommit att förespråkas som ett näringsrikt födoämne, och under de decennier som 

följde kom mjölkkonsumtionen att växa kraftigt (Jönsson, 2006). 
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Enligt Jönsson (2006) hade mjölkbranschen stort inflytande över hur jordbrukspolitiken 

drevs i landet mellan 1930- och 1970-talet. Detta kom att knyta mjölk allt närmare till 

den svenska matkulturen:  

“Mjölken ansågs kunna göra befolkningen starkare och friskare och skapa en ny nationell 

identitet. Den serverades gratis i en demokratisk folkskola som var öppen för alla oavsett 

klassbakgrund. På så sätt blev mjölken sinnebilden av den rationalitet som präglade 

välfärds-Sveriges framväxt under mellankrigstiden och fram till 1970-talets slut.” 

 

En bit in på 1960-talet började dock mjölkkonsumtionen minska igen, och detta mönster 

har fortsatt sedan dess (jordbruksverket B:1, 2015). Men de mejeriprodukter som 

tillverkas med den svenskproducerade mjölken utgörs inte enbart av drickmjölk, utan 

även ost, yoghurt och andra mejeriprodukter. Många av dessa produkter har i kontrast 

till mjölken sett en ökad konsumtion i landet, men inte heller denna ökning har lett till 

en motsvarande ökning av den inhemska produktionen. Även denna har istället minskat 

för dessa varor (Jordbruksverket B:2). 

5.2. Mjölkkrisen 

Denna diskrepans mellan magnituden på produktion och konsumtion av varor beror på 

en ökad import av produkter från andra länder. Dagens mjölkbönder konkurrerar sedan 

en tid tillbaka på en internationell marknad som är globaliserad till en sådan grad att 

svenska mjölkbönder påverkas av omständigheter världen över. 

Ett tydligt och på sista tiden uppmärksammat exempel på detta är den nu pågående 

mjölkkrisen, som enligt Lantbrukarnas Riksförbund är resultatet av en rad 

omvärldsfaktorer. År 2013 drabbades Nya Zeeland, en av världens ledande 

mejeriproducenter, av en svår torka vilket skapade ett underskott av mejeriprodukter 

på marknaden. Detta ledde till förhöjda marknadspriser, och produktionen i bl.a. EU 

ökade kraftigt till följd av de förbättrade omständigheterna. Redan under början av 2014 

började priserna dock sjunka igen, och när Kina minskade sin omfattande import av 

mjölkpulver sjönk priserna kraftigt. Situationen förvärrades ytterligare när konflikten i 

Ryssland införde blockader mot importvaror från EU till följd av konflikten i Ukraina. 

Detta importstopp har lett till att stora mängder mejerivaror som var tilltänka för export 

till Ryssland finns kvar för försäljning inom EU, vilket fortsatt har pressat ned priserna 

på en rad produkter (LRF, 2015). 

I och med dessa händelser har den nu pågående mjölkkrisen vuxit fram och satt press på 

en bransch som redan är under tryck från en hård konkurrenssituation. Detta har lett till 

att många mjölkbönder i landet har kommit att lägga ned sin mjölkproduktion. Genom 

detta riskerar mjölkkrisen att få konsekvenser för jordbruket och landsbygden i sin 

helhet, då varje mjölkbonde uppskattas skapa ytterligare 5 arbetstillfällen 

(Jordbruksverket A:2, 2015). 
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5.3. Jordbrukets strukturomvandling 

Att antalet mjölkbönder minskar är dock inte en ny trend som har kommit enbart i och 

med mjölkkrisen. Krisen kan snarare sägas ha förstärkt och accelererat en i landet sedan 

länge pågående process, som karaktäriseras av ett minskande antal aktiva mjölkbönder. 

Trots mejeriprodukters framträdande plats i svensk matkultur har antalet 

mjölkproducenter minskat under flera decennier (se Figur 1), i början av 1980-talet 

fanns det närmare 30 000 mjölkproducerande företag, en siffra som idag har krympt till 

runt 4 400 (Jordbruksverket B:3, 2015).  

Detta övergripande mönster är följden av ett strukturskifte inom svenskt jordbruk som 

har pågått alltsedan efterkrigstiden. I och med teknikutveckling och ökad mekanisering, 

samt framväxandet av en allt tuffare konkurrenssituation, har jordbruket i sin helhet 

genomgått ett skifte där antalet småföretag har minskat till förmån för färre, men större 

verksamheter (Jordbruksverket C:1). Det behövs helt enkelt inte lika mycket arbetskraft 

och mark för att uppnå samma resultat som förr, och idag producerar svenskt jordbruk 

samma årliga mängd livsmedel som i äldre tider, trots att det finns långt färre aktiva 

jordbrukare kvar i landet (Bernes & Lundgren, 2009). 

 

Denna utveckling återspeglas alltså även i animalieproduktionen, till vilken 

mjölksektorn räknas. Utöver en ökad mekanisering, likt den som skett inom övrigt 

jordbruk, har även områden såsom avel och utfordring blivit allt effektivare. Ett exempel 

på detta är att en genomsnittlig mjölkko fördubblade sin mjölkproduktion mellan åren 

1950-1990 (Bernes & Lundgren, 2009). 

Till följd av dessa rationaliseringsmönster och den ökade effektiviseringen har andelen 

mjölkdjur i landet inte minskat i samma grad som antalet mjölkproducenter, då de 

Figur 2. Utvecklingen av antalet företag med mjölkproduktion mellan 1983-2012 

(Jordbruksverket B:3, 2015). 
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företag som idag finns kvar överlag har blivit större. År 2014 var 

mjölkdjursbesättningen per företag i genomsnitt 75 % större än år 2005. Under samma 

tidsperiod skedde även en halvering av antalet mjölkbönder i landet (Jordbruksverket 

B:4, 2015). Trenden att små företag ersätts av allt större tycks därmed ha varit kraftig 

inom mjölkbranschen, även innan dagens mjölkkris bröt ut och ytterligare drev på 

utvecklingen.  

Trender som detta kan få stora effekter för bevarandet av det traditionella landskapets 

betesmarker är då mjölkproduktionen utgör en stor del av den nötboskapshållande 

delen av jordbrukssektorn. Utöver landets mjölkkreatur tillhandahålls mer än hälften av 

den svenska köttboskapen från mjölkindustrin (Svenskt kött, 2015), varför 

mjölkbranschens tillstånd påverkar till vilken grad och effektivitetsnivå landskapet 

betas. 

5.4. Betesmark 

Vad som innefattas i begreppet betesmark har varierat genom åren, men idag definierar 

Jordbruksverket det som “Ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som sköts med 

bete, avslagning eller putsning.  På marken ska det växa gräs eller örter som kan användas 

som foder.  Hävdad ljung kan också användas som foder”. Varken renbetesmark, skog 

eller mark där trätillväxtgynnande insatser har genomförts räknas som betesmark 

(Jordbruksverket A:3, 2011).   

Betesmarker delas generellt in i två kategorier; naturbetesmark och kulturbetesmark. 

Det som åtskiljer dessa två typer är att kulturbetesmark har utsatts för mänskligt bruk 

såsom gödsling och plöjning, vilket inte är fallet med naturbetesmark. Inom dessa två 

kategorier återfinns i sin tur ett antal olika subkategorier, vars karaktär präglas av i 

vilken i sorts miljö de ligger samt i vilken del av landet de återfinns. Hotade 

betesmarkerna idag utgörs bland annat av betesmarker på ljunghedar och fäbodsbete 

samt betesmarker i Norrland och alvarbete (Naturvårdsverket, 2015). Av dessa kan den 

sistnämnda, alvarbete, stå som exempel för hur bruk av mark genom bete kan bidra till 

att forma biologiskt värdefulla miljöer. Alvar, som återfinns på hällmarker med 

kalkberggrund, existerar enbart på ett fåtal platser runt om jorden, däribland på Öland 

och Gotland, och är till stor del beroende av bete för att inte växa igen (Länsstyrelsen 

Kalmar, 2015).  

5.4.1. Betesmarkens utveckling 

Det traditionella jordbrukslandskapet har i Sverige huvudsakligen växt fram sedan 

medeltiden, då människans inverkan på miljön blev stor nog för att prägla 

omgivningarna i allt större skala. Fram till modern tid utgjorde boskapshållning en 

väsentlig del av markbruket, vilket krävde stora ytor ägnade för djurens bete, varför en 

stor del av landskapet kom att bestå av betesmarker och ängsmarker. Detta landskap 

förändrades relativt lite genom historien fram tills modern tid (Sporrong, 1995).  
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Till följd av den nämnda strukturomvandlingen av det svenska jordbruket, med dess 

reducering av småskalighet till förmån för mer storskalig, och specialiserad produktion, 

hotas detta äldre jordbrukslandskap och dess betesmarker idag av igenväxning av 

marker och nedläggning (Naturvårdsverket, 2015). Denna process har framförallt pågått 

sedan 1950-talet, och år 2003 hade en tredjedel av den gamla jordbruksmarken slutat 

att aktivt brukas. Till följd av detta uppskattades samma år att runt 150 000 hektar 

ängs- och betesmark hade förlorats (SOU, 2003).  

Denna utveckling fortgår, och mellan år 2004 och 2014 har betesmarkens totala areal 

gradvis fortsatt att minska (se figur 3)  

 

 

 

Figur 3. Utvecklingen av den totala betesmarksarealen i Sverige mellan 2004-2014. 

(Jordbruksverket D:1, 2015). 
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Denna nedåtgående trend har även varit gällande i Uppsala och Stockholms Län, där 

denna studie gör sitt nedslag, under samma tidsperiod (se figur 4). 

För att motarbeta minskningen av betesmarksarealen kan ägaren av betesmarker idag 

erhålla ekonomiskt stöd, s.k. miljöersättningar, i utbyte mot att denne åtar sig att sköta 

eller restaurera betesmarker enligt av Jordbruksverket satta villkor och kriterier (se 

6.2., Skötsel av betesmarker). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Utvecklingen av den totala betesmarksarealen i Stockholm och Uppsala 

Län mellan 2004-2014 (Jordbruksverket D:1, 2015). 
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6. Tidigare forskning 

6.1. Utvecklingen av det svenska jordbrukslandskapet 

och dess betesmarker 

6.1.1. Vad utgör ett landskap? 

Det finns många olika betydelser invävt i begreppet landskap. En träffande definition av 

begreppets ges av Sporrong (1995), som beskriver det som “allt det som kan uppfattas 

av mänskliga sinnen från en given betraktelsepunkt”. Detta innebär att man i begreppet, 

utöver naturgivna företeelser, måste inräkna kulturbetingade fenomen samt de idéer 

som bidrar till deras utformning. Sammanfattat innebär detta att landskapet ”… 

definieras som resultatet av samspelet mellan människan, samhället och naturen” 

(Sporrong, 1995). 

Landskapet uppbyggs därmed av en rad osammanhängande delar som tillsammans 

skapar en helhet. Det är denna helhet som bildar den landskapsbild som människan 

observerar och värderar. För att förstå landskapet är det därför i grunden en 

nödvändighet att förstå de förändringsprocesser som påverkar landskapets utformning. 

Endast då kan man betrakta och förstå landskapet både i sin helhet och i dess separata 

beståndsdelar (Sporrong, 1995).  

6.1.2. Varför bevara betesmarker? 

Vikten av att bevara det traditionella odlingslandskapet har kommit på agendan först 

under de senaste årtiondena. Betesmarksmiljöer utgör landets mest artrika, och 

innefattar därför stora värden för biologisk mångfald (SOU 2003). Detta gäller särskilt 

naturbetesmarker som genom sina varierade miljöer utgör hemvist åt en stor mängd 

växt- och djurarter. Även kulturbetesmarker innefattar stora värden, men dessa tar sig 

främst formen av kulturhistoriska sådana (Naturvårdsverket, 2015). 

Utöver betesmarkernas inneboende värde som allmänt biologiskt värdefulla miljöer, 

finns ytterligare exempel på andra mervärden som kan kopplas till detta. Back (2010) 

påpekar att betesmarker i ett bra skick utgör särskilt goda livsmiljöer för insekter, vilket 

kan leda till ekonomiska fördelar, då tidigare studier har visat att betesmarker i 

närheten av odlingar är gynnsamt för produktionen. Detta då insekter utför mycket av 

pollineringsarbetet. 

Fortsatt bidrar betesmarker, närvaron av djur, och det öppna och varierade 

odlingslandskap till den attraktionskraften kan locka till en ökad inflyttning till 

tätortsnära landsbygd. Det utgör även en viktig del av de landsbyggsboendes trevnad 

enligt SOU (2003). 

Om man önskar bevara betesmarker utgör även tiden en faktor för hur effektivt man kan 

restaurera övergivna betesmarker. Öckinger et al (2006) har studerat artrikedom hos 

vegetation och fjärilar i restaurerade betesmarker, och kommer fram till att 

restaureringsarbeten bör fokuseras på mark som inte legat övergiven allt för länge. I 



16 
 

dessa områden kan det nämligen fortfarande finnas spillror av artpopulationer 

närvarande som kan utnyttja de förbättrade omständigheterna efter 

restaureringsarbetet. Marker som har varit övergivna och igenvuxna under lång tid har 

mindre chans att uppleva en återhämtning av artrikedomen på kort sikt, varför 

möjligheten att restaurera en betesmark och dess forna flora till ett önskvärt skick alltså 

beror på hur länge den har legat övergiven (Öckinger et al 2006). 

En annan aspekt av tidsfaktorn tas upp av Bergquist (2015) som öppnar för att det kan 

vara svårt att uppmärksamma stora förändringar i betesmarksarealer då denna 

utveckling potentiellt sker för långsamt och gradvis för att med lätthet noteras.  

På detta sätt finns potentiellt en risk att förlusten av betesmarker tillåts fortgå onoterad 

om skötsel inte aktivt uppmuntras.  

6.2. Bonden och betesmarken i tidigare studier 

Bülow (2015) och Bergquist (2015) har i sina studier, via intervjuer med bönder, 

undersökt hur tankar kring både betesmarker och deras verksamheter ser ut, dock med 

något olika inriktningar.  Huvudfokus i Bülows studie, Utveckling av ängs- och 

betesmarker ur lantbrukarens perspektiv, utgörs av landskapsfrågor och lantbrukarens 

tankar och åsikter rörande bete med ett fokus på Örkelljunga Kommun.  

I kontrast till detta fokuserar Bergquist (2015) främst på hur lantbrukare i Marks 

Kommun ser på situationen och förutsättningarna för den verksamhet de driver. Även i 

denna studie återkommer dock frågan om betesmarker och deras skötsel. Då dessa 

arbeten berör ämnen som är intressanta för detta arbete, och då författarnas 

huvudsakliga tillvägagångssätt utgörs av intervjuer med bönder, är dem av stort intresse 

för denna studie.  Särskilt slutsatserna från de av Bülow (2015) och Bergquist (2015) 

utförda intervjuerna är av intresse för denna studie. Det skall dock nämnas att de 

resultat som uppnås av Bülow (2015) och Bergquist (2015) är direkt kopplade till 

lantbrukare och bönder i deras respektive studieområden, varför de inte kan anses 

representera landets bönder som grupp. Genom att visa vad bönder som är verksamma i 

andra delar av landet anser om ämnet kan dock dessa studier utöka förståelsen för 

bondens synvinkel när de sätts i relation till de synpunkter som intervjuade 

mjölkbönder bidrar med till denna studies egen empiri. 

6.2.1. Bondens relation till betesmarker och utveckling 

Även om betesmarkernas stora biologiska värden ofta utgör ett fokus när det rör de 

ansträngningar som görs för att bevara betesmarkerna, argumenterar Bülow (2015) för 

att detta inte är den tyngsta faktorn bakom bönders hantering av sina marker. Även när 

medvetenheten kring biologiska värden tycks utbredd så är det inget som bönder i 

Bülows studie tänker mycket på. Istället tycks ett fokus ligga på markernas 

kulturhistoriska och landskapsmässiga värden. Som brukare finns en önskan om att 

vårda det som områdets föregångare har kämpat för att skapa.  Detta kan vara ett 

uttryck för en personlig relation som bönderna har till markerna i omgivningen. Detta 
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kanske särskilt gäller de brukare som har vuxit upp i området eller som har tagit över en 

gammal familjeverksamhet (Nitsch, 2009; Bülow, 2015). Bland bönderna som Bülow har 

intervjuat finnas en stor uppskattning av det öppna landskap som betade markerna är 

en del av. Igenväxning är ett oönskat inslag och uppfattas som ett svek mot tidigare 

generationers arbete enligt Bülow (Bülow, 2015).  

Enligt Bülow är en av de stora utmaningarna hur man skall säkra framtidens 

jordbrukare och få nya generationer att vilja åta sig att ta över gårdar framöver. Är 

förutsättningarna för generationsskiften svaga och det saknas villiga att bruka de 

intervjuade böndernas gårdar, så menar även respondenterna i Bülows studie att 

betesmarkerna troligtvis kommer växa igen i framtiden. Framtiden är därför enligt 

Bülow nära knuten till möjligheten att uppnå lönsamhet, då det påverkar hur attraktivt 

det är att bli mjölkbonde (Bülow, 2015). Denna aspekt berörs även av Bergquist (2015) 

som konstaterar att marker riskerar att växa igen i framtiden om för många 

verksamheter läggs ned, vilket kan bli följden av dålig lönsamhet. Bergquist (2015) 

konstaterar att ett minskande antal djur och riskerar att leda till en igenväxning av 

marker.   

6.3. Skötsel, bidrag och bestämmelser kring betesmarker 

6.3.1. Skötsel av betesmark genom bete 

Överges betesmarker finns det en rad snabbväxande arter som på kort tid kan etablera 

sig i markerna och utkonkurrera lågväxt vegetation som trivs i betesmarker, något som 

med tid leder till sly och skogtäckt mark. När bete appliceras medföljer dock ett 

betestryck som håller vegetationen låg och skapar miljöer som gynnar arter som annars 

hade utkonkurrerats (CBM, 2004). För att betet skall bli så effektivt som möjligt måste 

faktorer såsom betesmönster och födopreferenser hos betesdjuren tas i åtanke. För 

naturvårdsbete med syfte att uppnå hög artrikedom är bete utfört av nötdjur och hästar 

överlag de mest gynnsamma för markerna (Öckinger et al, 2006; Carlsson, 2014). Även 

ett blandat bete där olika betesdjur såsom nöt, häst och får samsas på samma mark är 

gynnsamt då markerna utsätts för olika betesmönster (CBM, 2004; Carlsson, 2014).  

Generellt är dock nötdjur att föredra då deras betesmönster innebär att rester av den 

betade vegetationen lämnas kvar, vilket gynnar ekologisk variation i markerna. I 

kontrast till detta kan fårbete leda till en mer utarmad och nedbetad miljö. Detta gäller 

delvis även hästbete om det blir högt betestryck (Öckinger et al, 2006; Carlsson, 2014). 
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6.3.2. Miljöersättningar för betesmarker  

Markägare kan få tillgång ekonomiskt stöd, s.k. miljöersättningar, i gengäld för ett 

antagande att sköta betesmarker enligt utsatta krav. Sedan år 2015 har flera äldre 

miljöersättningar omformats, varav två specifikt berör skötsel av betesmarker samt 

restaurering av betesmarker. För att erhålla dessa miljöersättningsstöd krävs att ett 

antal villkor uppfylls rörande markens tillstånd och skötsel.  Markägaren åtar sig att 

följa de regler och krav som gäller under en tidsperiod av 5 år (Jordbruksverket A:4, 

2015). 

Den ersättning som kan erhållas beror på vilken typ av betesmark ansökning rör sig om. 

Vanlig betesmark infaller under kategorin Allmän skötsel, vilket ger ersättning på upp till 

1000 kr/hektar per år. I fall där betesmarken innefattar skyddade arter eller kulturella 

arv kan ytterligare bidrag erhållas under kategorin Särskild skötsel, en ersättningsnivå 

som kan uppnå 2800 kr/hektar per år. Vilka värden betesmark innehar bestäms genom 

inventeringar som utförs av Länsstyrelsen (Jordbruksverket A:5, 2015). Man kan även få 

en något större ekonomisk ersättning för att restaurera en nedgången betesmark på 

3600 kr/ hektar per år (Jordbruksverket A:6, 2015.). 

De miljöersättningar som man kan erhålla för skötsel av betesmarker har i tidigare 

studier ansetts ha både för- och nackdelar. Bülows studie (2015) tyder på en utbredd 

åsikt att systemet är för byråkratiskt, och det finns även en uttalad oro för, samt en viss 

förtroendebrist mot, de kontroller som utförs. Miljöersättningarna utgör en stor del av 

inkomsten för ett antal av de av Bülow intervjuade lantbrukarna, och beroendesituation 

som då skapas upplevs som jobbigt (Bülow, 2015). Även Bergquist (2015) konstaterar 

att miljöersättningarna anses som nödvändiga för att gå runt ekonomiskt. De bidrar inte 

med någon vinst, men underlättar det för brukaren att få verksamheten att gå jämt med 

kostnaderna.  

Nitsch (2009) har argumenterat för att lantbrukaryrket är kraftigt präglat av de 

kvalitativa värdenas vikt för lantbrukaren. Faktorer så som bondens självständighet och 

förmåga att på egen hand sköta om sin verksamhet, och förvaltarskapet över mark och 

boendemiljö, utgör därför en huvudsaklig drivkraft för arbetsglädjen.  

6.3.3. Det svenska beteskravet 

Sedan slutet av 1980-talet skall svenska kor enligt lag få gå ute på sommaren för att på 

så sätt möjliggöra för djuren att utöva naturliga beteenden och för att främja djurhälsan, 

som enligt i studier har visat sig gynnas av ett ökat bete. Bland annat minskas 

dödligheten bland djuren som får beta. Andra hälsoaspekter har noterats, såsom en 

reduktion i led- och klövproblem. Möjligheten att beta har även visat sig minska stress 

och frustration hos mjölkkor (Jordbruksverket, 2014). 

Enligt jordbruksverket kan dessa hälsovinningar bidra med minskade kostnader 

kopplade till sjukdom för djurägaren, men med beteskravet kommer även kostnader. 

Dessa beror bl.a. på kostnader som kan kopplas till arbete som krävs för att genomföra 

betesgången, samt att avkastningen blir mindre när djuren släpps på bete.  Detta kan 
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leda till betydande negativa effekter på företagens lönsamhet. Hur stora dessa effekter 

av beteskravet blir varierar dock kraftigt beroende på gårdarnas förutsättningar, storlek 

osv. Jordbruksverket konstaterar också att det är svårt att översätta djurens 

välbefinnande till ekonomiska värden (jordbruksverket, 2014).  

I tidigare studier där bondens syn på beteskravet framförs ett missnöje bland rörande 

beteskravets utformning. Man efterfrågar mindre krav på administration och mer 

flexibilitet (Bergquist, 2015). Överlag anser man sig inte ha något emot beteskravet, 

utan menar att det finns fördelar med det, men man anser att det till bidrar till en 

situation där den höga standarden inom svensk mjölknäring leder till en ogynnsam 

ekonomisk sits eftersom kostnaderna inte återspeglas i varupriserna (Bergquist, 2015). 

7. Resultat 

7.1. Introduktion av de intervjuade 

Två av de intervjuade mjölkbönderna är verksamma i Uppsala Län, och två i Stockholms 

Län. Den minsta verksamheten har en besättning om ca 45 djur och den största har en 

besättning på ca 300 djur. Därmed rör det sig om besättningar både under och över det 

nationella genomsnittet på ca 80 djur.   

I tabellen nedan presenteras studiens respondenter kortfattat. Då de intervjuade har 

utlovats anonymitet kommer de härefter att presenteras som mjölkbonde 1-4. 

 

 

 

 
Tid som 
mjölkbonde 

Besättning och typ av 
företag 

Betesmarker Läge 

Mjölkbonde 1 
Stockholms 
Län 

Varit i branschen 
hela livet. 

Egen verksamhet 
sedan år 2000, i 
större format: 
Sedan 2007. 

Ca 100 djur, varav 55 

mjölkkor. 
 
Ekologisk produktion 

Ca 60 hektar 
20 minuter 
med bil från 
större stad. 

Mjölkbonde 2 
Uppsala Län 

Tog över 
svärföräldrars 

gård 1991. 

Ca 45 djur 
Ekologisk produktion 

”Inte så stora 
ytor” 

35 minuter 
med bil från 

större stad 

Mjölkbonde 3 
Stockholms 

Län 

Sedan år 2000 

Ca 140 mjölkkor samt 
ca 50 ungdjur 

 
KRAV-produktion 

 
1 timme 
med bil från 

större stad  

Mjölkbonde 4 
Uppsala Län 

Gick in i sin 

förälders 
verksamhet 

Ca 300 djur 
 
Konventionell 
verksamhet 

Ca 280 hektar 
åker. Utför även 
bete på mark 
om ca 70 hektar 
som ägs av 
andra. 

45 minuter 

med bil från 
större stad 

Tabell 1. Allmän översikt av de intervjuade mjölkproducenterna och deras  

verksamheter. Tom yta innebär att informationen inte framgått i svar.  
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7.2. Betesmarkens betydelse för bonden och markernas 

utveckling enligt respondenterna. 

7.2.1. Förändring av betesmarker i de intervjuades närområde 

I telefonintervjuerna uppger Ingen av respondenterna att de har noterat någon 

minskning av de egna betesmarkerna, som samtliga ännu brukas. Majoriteten har inte 

heller upplevt någon minskning av betesmarkerna i sina respektive närområden. 

Mjölkproducent 2 menar att det i dennes närområde beror på att det fortfarande finns 

ett konkurrenstryck som efterfråga bra marker för bete i trakten: 

”Hittills har det väl varit så att slutar någon så är det någon annan som flyttar in sina djur 

på marken, så att säga… Det [minskning av betesmarker] kommer nog säkert, men det är 

inget man har märkt än. Så länge det finns någon annan som tar dit djur” 

- Mjölkbonde 2. 

Mjölkbonde 3 är den enda av de fyra bönderna som har kunnat observera minskning av 

betesmarkerna i sin omnejd. Även i dennes fall tas konkurrenssituationen om mark upp. 

I närområdet till dennes gård finns ingen konkurrens att tala om, och minskningen har 

skett som en direkt följd av att andra lantbrukare har lagt ned sina verksamheter. 

I kontrast till detta menar två av de intervjuade, mjölkbonde 1 och 4, istället att 

betesmarkerna i deras omnejder snarare har ökat. Mjölkbonde 1 påpekar att detta 

troligtvis är ett resultat av att gården ligger nära större tätorter, och i en kommun med 

en uttalad önskan om att öppna upp markerna mer för naturvårds- och friluftslivsskäl. 

Han menar dock att igenväxningen av marker i hög grad beror på var i landet man finner 

sig: 

”… jag har också jobbat med en tjänsteman på länsstyrelsen i Västernorrland, och där 

minskade ju jordbruksmarken överhuvudtaget, både betesmarker och annat. Så det här ser 

nog olika ut i olika delar av landet, på de gårdar där djuren försvinner däruppe, där växer 

betesmarkerna igen.” 

- Mjölkbonde 1. 

Mjölkbonde 4 konstaterar även att andelen betesmark som är tillgänglig för dennes 

verksamhet har ökat i och med att andra producenter i området har lagt ned. Även 

dennes gård ligger tätortsnära, men mjölkbonde 4 påpekar att detta inte är en garanti 

för att markerna skall hållas öppna. Även nära tätorter kan konkurrenssituationen se 

olika ut, t.ex. beroende på den betesmarkstyp som dominerar. Omgivningen där 

mjölkbonde 4 är har finns t.ex. mycket bete på sank- och tuvmarker, och dessa lämpar 

sig inte för hästar och får, något som minskar markernas attraktionskraft. 
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7.2.2. Betesmarkens betydelse och värde för bonden 

Allt eftersom intervjuarbetet fortgick blev det tydligt att de tillfrågade var medvetna om 

betesmarkernas vikt för artrikedom och biologiska värden, men att detta inte utgör en 

huvudmotivation för att driva skötsel av markerna för någon av respondenterna. Istället 

är den aspekt, som samtliga på ett personligt plan uppskattar och värderar, det öppna 

landskap som betesmarkerna bidrar till att skapa:  

”Det ser bedrövligt ut när det växer igen” 

- Mjölkbonde 1. 

”Det är ju det öppna landskapet som blir då [vid bete]. Vi är ju mellan skog liksom, då växer 

det ju igen om man inte betar” 

- Mjölkbonde 2. 

”Det är roligare att ha öppen och varierad betesmark än skog, men det är jag personligen 

då” 

- Mjölkbonde 3. 

”Det finns inget vackrare än när man har stora hagar med en flock kvigor som går där 

istället för att det ska växa igen med sly.” 

- Mjölkbonde 4. 

Igenväxande marker är alltså något som samtliga vill undvika, och detta är något som 

går väldigt snabbt om bete upphör. Inom några år uppskattar respondenterna att sly kan 

frodas en övergiven betesmark, och enligt mjölkbonde 1 kan marken vara helt täckt av 

sly inom ett årtionde. Fortsatt påpekar flera av respondenterna att det är mycket mer 

krävande och svårt än man kan tro att restaurera marker som har hunnit växa igen 

ordentligt.  

Utöver att man uppskattar det öppna landskapet så värderar och uppskattar man även 

möjligheten för djuren att få gå ut på bete. För en av de tillfrågade var detta det 

värdefullaste med betesmarken. 

Denna uppskattning av landskapets estetiska värden utmärktes även i att kritik 

framfördes mot hur den svenska lagstiftningen idag säger att betesmarker ska se ut. 

Enligt gällande bestämmelser skall det i betesmarker idag enbart finnas tre träd per 

hektar, vilket enligt mjölkbonde 4 skapar marker som visuellt inte passar in det 

klassiska svenska beteslandskapet. Istället skapas betesmarker som snarare ser 

sydeuropeiska ut, något som uppskattas av mjölkbonde 4. 
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7.3. Åsikter kring miljöersättningarna 

Flertalet av dem intervjuade har starka synpunkter och åsikter på miljöersättningarna 

för betesmarker. Mjölkbonde 2 menar att deras existens är viktig, men att det är svårt 

att veta om de utgör tillräckliga stöd för att motverka minskningen av betesmarker i 

landet. Huruvida de verkligen är tillräckliga enligt varierar enligt respondenten 

förmodligen från aktör till aktör, och beroende på vilken typ betesmark man har, då 

stöden blir olika stora beroende på markens värdekategori.  

Mjölkbonde 1 är yttrar sig mest positivt till miljöersättningarna av samtliga 

respondenter och tror att de är lyckade när det kommer till att motivera en ökad skötsel 

av markerna. Även mjölkbonde 1 påpekar dock att det är svårt att visa detta i siffror, då 

man omöjligt kan veta hur situationen skulle se ut utan om ersättningarna inte fanns, 

och fortsätter: 

”Men jag är ganska övertygad om att de utgör en morot. Alltså systemet med allmänna och 

särskilda värden det gör ju också att man prioriterar ganska mycket. Har du en gammal 

åkermark kanske man inte lägger så mycket på den, men har du en mark med särskilda 

värden, då går det kanske mer betesdjur där under en längre tid.” 

- Mjölkbonde 1. 

Liknande prioriteringar utförs även av mjölkbonde 1 när det kommer till betet, som 

framförallt fokuseras på de marker som anses extra värdefulla, såsom strandängar och 

naturbetesmarker. Dock påpekar respondenten att skötseln av betesmarkerna ingår i ett 

arrendeåtagande, och att det därför inte heller direkt finns något alternativ annat än att 

sköta markerna. 

I kontrast till relativt positiva åsikter står Mjölkbonde 3, som anser att 

miljöersättningarna, till stor del på grund av brister i deras utformning, missar sina mål 

helt. Då man kan få delar av stödet indraget om man inte lyckas uppfylla alla villkor och 

krav, menar respondenten även att riskerna med att gå in i ett åtagande under 5 år är för 

stora för många lantbrukare. Om djuren inte betar tillräckligt mycket, eller på ett sätt 

som missar villkoren, kan bonden själv behöva lägga tid och kraft på att åtgärda detta 

för att undvika avdrag från stödsumman. Särskilt för brukare med små besättningar kan 

riskerna därför överväga fördelarna med miljöersättningarna och det stöd dem är tänkta 

att utgöra enligt respondenten:  

”Om jag bommar kraven för att djuren inte gör som jag vill, och att hålla det snyggt kostar 

mig pengar, då är det ju bättre för mig att sälja. Det är det största skälet till ett minskat 

betestryck, det är en för stor risk.” 

- Mjölkbonde 3. 

Detta anser respondenten även gälla för de högre ersättningsnivåerna kan erhållas om 

betesmarken klassas som särskilt värdefull, då de krav och villkor som ställs för skötseln 

av dessa marker blir striktare och riskfaktorn för lantbrukaren därför ökar ytterligare. 
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Att systemet med miljöersättningarna är bristfälligt är en syn som delas av mjölkbonde 

4, som framförallt framhåller att stödet måste bli större. Både mjölkbonde 3 och 4 har 

även synpunkter på att miljöersättningarna idag baseras på betesmarkens yta. 

Mjölkbonde 3 menar att det är helt fel väg att gå, och framhåller att stödet istället borde 

baseras på antalet betande djur som hålls på marken, om syftet verkligen är att uppnå 

en god betning. Detta då systemet, som det ser ut i nuläget, möjliggör att man kan 

kvalificera sig för stödet för att sedan hålla minsta möjliga antal djur på marken, så länge 

man bara klarar villkoren. Detta anser mjölkproducent 3 är kontraproduktivt om det 

yttersta målet är att markerna skall betas bra.  

Även mjölkbonde 4 att det borde finnas ett stöd som baseras på djuren som utför betet 

av markerna. Detta då det t.ex. skulle kunna vara gynnsamt i fall där ägaren till marker 

som är i behov av att betas inte själv håller djur, och kan tänka sig att låta andras djur 

beta markerna.  

Med detta sagt påpekar mjölkbonde 4 att det också är viktigt att är arealen på 

betesmarken utgör grund för att få stöd som det är idag, då alla bönder annars inte 

skulle ta sig tid att köra ut sina djur till olika och avlägsna betesmarker. Om stödet 

enbart utgick ur antalet betande djur skulle enligt respondenten fler bönder troligtvis 

begränsa sitt bete till marker nära gården, och dessutom sätta så många djur som 

möjligt på en mindre total yta betesmark. Detta hade inte gynnat betesmarker som 

helhet.  

Slutligen framförs synpunkter mot att kontrollerna av ersättningskopplade betesmarker 

inte alltid tar hänsyn till bondens behov. Ofta krävs det ska vara väldigt rent betat. Detta 

menar mjölkbonde 4 kan avskräcka från att skriva på ett åtagande: 

Man måste ju liksom tänka logiskt, vi lever ju på att djuren ska växa och må bra. Och det 

kommer ju till en viss gräns där djuren inte växer bra om markerna betas för hårt, liksom. 

- Mjölkbonde 4.  

7.4. Synpunkter på det svenska beteskravet 

Åsikterna kring det svenska beteskravet varierade något mellan respondenterna, där 

några ansåg att det i grunden var positivt och andra fann det mindre bra. 

Mjölkproducent 2 menar att det finns ett värde i beteskravet, och att slopandet av det 

skulle kunna få negativa konsekvenser för svenska producenter:  

”Man försöker ju liksom motivera att man ska handla svenskt med att våra djur har det 

bättre, men då faller ju det om man slopar beteskravet. Då kan man ju inte motivera att 

man ska handla svenskt för betet.” 

- Mjölkbonde 2. 

Mjölkbonde 4 ställer sig mer tveksam till argument om mervärden då det är svårt att få 

ut någon ekonomisk ersättning av konsumenten för det ökade betet. 
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Mjölkbonde 1 skulle personligen troligtvis låta djuren beta även utan beteskravet, då 

han är eko-leverantör och därför redan har högre krav än konventionella djurhållare. 

Dock finner han att systemet saknar flexibilitet, det är frustrerande att man som bonde 

måste dokumentera varje tillfälle då man tar beslutet att hålla djuren inne och därefter 

gå och oroa sig över att få kontroller från Länsstyrelsen. Reglerna anser respondenten 

inte alltid lyckas med att fokusera på vad som är bäst för djuren. Om lantbrukaren 

uppfattar att det är lämpligt att djuren ska hållas inne en dag, t.ex. vid dåligt väder, 

tycker mjölkbonde 1 att bondens åsikt borde respekteras. Detta är en åsikt som 

mjölkproducent 1 uppfattar som allmänt spridd bland sina kollegor: 

”De flesta vill ha sina djur ute, men att det blir lite smidigare. Alltså, i kravreglementet så 

ska korna gå ute minst halva dygnet, och vår ladugård är öppen, korna kan gå in och ut 

som dem vill. Är det 20-25 grader ute, då tycker kossorna att det är för varmt och då vill de 

inte gå ut. Då ligger de inne. Och då får man jaga ut på kvällen istället.  Då är det väl 

bättre om kossorna får välja själva?” 

”Jag menar, okej om det görs krångligt för djuren att gå ut, men om det är enkelt för djuren 

att gå ut och beta – kan det bli bättre än om djuret själv får välja? Men då följer man inte 

reglementet, utan man måste gå dit och putta ut dem.” 

- Mjölkbonde 1 

Även mjölkbonde 3 och 4, som tror att en majoritet av bönderna troligen skulle låta 

djuren gå ute även utan beteskravet. Likt mjölkbonde 1 efterfrågar de dock ett flexiblare 

och mindre byråkratiskt system som tar mer hänsyn till bondens kompetens: 

”… som lagkravet är satt nu, så är det att så fort en kalv blir 6 månader, då måste den 

kastas ut. Det spelar ingen roll om det är september och konstant regn och översvämning. 

Det måste liksom vara lite mer logiskt tänkande i det här, att, okej det är en blöt och regnig 

höst, det är okej om djuren kanske blir 6-månader inne. De tappar ju tillväxt och lider mer 

än att de tjänar på det.” 

- Mjölkbonde 4 

”Så det är lite mer flexiblare regler där man får styra lite mer själv, för jag tror att 

bönderna är så pass smarta så att vi vet vad som är bäst för våra djur och för oss. Jag tror 

inte politikerna vet bättre än vad jag gör, så att säga.” 

- Mjölkbonde 3 

Mjölkbonde 3 är trots sin kritik mot beteskravets utformande dock positivt inställd till 

det som idé och menar att det är något som svenska producenter i längden tjänar på, 

mycket tack vare den goda hälsan bland svenska djur. Att släppa på djurskyddslagarna 

och beteskravet skulle förmodligen bara leda till en sämre djurhälsa:  

”Målet för mig som mjölkproducent och företagare är ju att det ska gå så bra som möjligt. 

För att det ska gå så bra som möjligt måste mina djur må så bra som möjligt. Jag skulle ju 

inte vilja backa någonstans i modellen som vi har, och t.ex. minska ytkravet per djur och 

sådana saker i ladugården. Det skulle liksom inte gynna mig. Jag skulle kunna ha flera djur 



25 
 

men det skulle inte gagna mig, jag skulle ha flera kor att föda men jag tror inte att jag 

skulle ha flera kor att mjölka. Vi tjänar pengar på det.” 

- Mjölkbonde 3 

7.5. Framtidstankar 

Den enskilt största utmaningen som mjölkbonde idag är enligt mjölkbonde 2 och 3 

lönsamheten. Att mjölkpriset i nuläget är lågt skapar en svår situation, men även andra 

ekonomiska faktorer försvårar för mjölkproducenterna. Mjölkbonde 3 och 4 tar upp 

extra pålagor som slår mot verksamheternas ekonomi, såsom skatter på arbetskraft och 

diesel, vilket försvårar svenska bönder förmåga att konkurrera med europeiska 

producenter. I och med detta menar mjölkbonde 4 att den största svårigheten utgörs av 

en kombination av ekonomi och politik, då de i dagens situation är högst 

sammanbundna. Mjölkbonde 2 påpekar att de ekonomiska utmaningarna inte bara bör 

ses som ett problem idag, utan även som en långsiktig utmaning. Mjölkbonden måste 

inte bara klara ekonomin idag, dagens bristande lönsamhet får även effekter framöver: 

”Vi måste ju kunna investera annars har vi ju liksom inget kvar på lång sikt. Man kan ju 

leva på rost och röta ett tag men det går ju inte hur länge som helst. Jag menar, banker och 

så vill ju inte låna ut till mjölkbönder idag, inte för att bygga i varje fall. Så det är ett 

problem långsiktigt.” 

- Mjölkbonde 2 

I nuläget är det, i trakterna där mjölkbonde 2 är verksam, framförallt producenterna 

som har investerat i sin verksamhet och expanderat som har slagits hårdast och gått i 

konkurs, vilket uppges som tråkigt och bidrar till en situation där man inte vågar satsa 

på branschen. Att det idag kan vara väldigt tufft att vara bonde menar också mjölkbonde 

3 och 4 om: 

”Det är för tungt att vara lantbrukare helt enkelt, det är för dyrt.” 

- Mjölkbonde 3 

 

”… jag kanske generellt jobbar, lätt en 80-90 timmar i veckan. Och det är liksom en vanlig 

arbetsvecka för mig. Är det skörd kanske jag kommer upp i 150 timmar.” 

- Mjölkbonde 4. 

Att livet som bonde idag är så hårt har enligt Mjölkbonde 4 lett till en situation där 

bönder aktivt uppmanar sina barn att inte ta över gården och fortsätta verksamheten i 

framtiden: 

”… alltså många bönder tillåter ju inte sina barn att ta över gårdarna. Man vill inte att de 

ska jobba så mycket och ha den situationen.” 

- Mjölkbonde 4. 

Att det framöver riskerar att uppkomma svårigheter när är dags att hitta framtidens 

lantbrukare tycks även urskönjas i att det, enligt mjölkbonde 1 utgör en allt större 



26 
 

utmaning att hitta bra och kunnig personal att anställa till verksamheten. Det finns inte 

så många som är redo att arbeta så hårt för den lönsamhet som finns i branschen i 

nuläget. 

7.5.1. Framtidsutsikter för betesmarker  

Som har nämnts (se 7.2.1.) har endast en av de intervjuade mjölkbönderna i dagsläget 

upplevt någon minskning betesmarker i deras respektive områden. Mjölkbonde 1 menar 

dock att det finns risk, även nära större tätorter, att betesmarken generellt kommer 

minska i framtiden till följd av ett minskande djurantal; 

”Jag vet att Länsstyrelser och städer runt om kring köper in mycket djurtjänster, alltså att 

man kör dit djur, enbart för att beta. Det antalet tillgängliga djur minskar ju.” 

- Mjölkbonde 1. 

Det krävs därför enligt respondenterna att antalet lantbrukare måste sluta minska för 

att betet skall kunna hållas igång. Detta menar mjölkbonde 4 kommer att bli en 

utmaning i framtiden om dagens lönsamhet håller i sig. Han konstaterar fortsatt att det i 

längden inte är möjligt ens för stora verksamheter att ta över och beta alla de 

betesmarker som lämnas kvar när allt för många mindre producenter lägger ned: 

”Nej nej, det är omöjligt. Det tar ju oerhört mycket tid att åka och titta till alla djuren hela 

tiden. Om man har 15-20 kvigor på varje ställe så tar det ju en halv dag att åka runt och 

kolla dem.” 

- Mjölkbonde 4 

Det är dessutom osäkert enligt respondenterna om man kan ersätta de minskande 

antalen nötdjur med andra betesdjur. Samtliga mjölkbönder har relativt mycket 

hästhållning i närområdet, och några av dem har uppmärksammat att fårhållning ökar, 

men huvuddelen menar att nötkreatur betar på ett sätt som är mer gynnsamt för 

betesmarker: 

”Nöt är lite mer kräsna, de lämnar ju en del men både får och hästar då blir det ju 

verkligen rakat.” 

- Mjölkproducent 2 

Häst och får riskerar generellt att beta för hårt, och flera av producenterna påpekar 

också att dessa djur inte kan ersätta nötkreatur på alla marker. Nötdjur kan beta där 

både får och hästar inte trivs, såsom i blöta marker som strandängar och sankmarker.  

Ett par av mjölkbönderna påpekar dock att det ultimata för många marker förmodligen 

skulle vara en kombination av t.ex. får och nötdjur, så att marken utsätts för varierat 

bete. 
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Framtiden för respondenternas betesmarker om verksamheterna bytte inriktning 

Efter att ha ställts den hypotetiska frågan om vilken inriktning respondenternas 

verksamheter skulle ha om mjölkproduktion inte längre vore ett alternativ, har samtliga 

mjölkbönder indikerat att de troligtvis skulle gå över till att hålla köttdjur. Vilka 

konsekvenser en sådan omställning skulle få på de betesmarker som idag betas av 

mjölkdjur varierar något mellan respondenterna.   

Mjölkbonde 1 menar att en sådan övergång inte nödvändigtvis skulle betyda ett mindre 

bete av markerna.  Det kanske till och med skulle öka betesgraden, men poängterar att 

allt hänger på hur lönsamheten skulle se ut. Skulle ekonomin inte gå ihop skulle han 

troligtvis fokusera sitt bete enbart på de marker som berättigar det högre 

miljöersättningsstödet, såsom naturbetesmarker och strandängar, och nedprioritera att 

beta markerna med lägre värderingsgrad till samma grad som idag: 

”Ja det finns två scenarios. Alltså, antingen blir det mer betat tror jag, eller så blir det 

betydligt mindre betat. Och vart det går är det väldigt svårt att sia om.” 

- Mjölkbonde 1 

Mjölkbonde 2, som inte har brukar några stora ytor betesmark, påpekar att det är svårt 

att veta, men tror att betesmarkerna fortfarande skulle hållas öppna även vid en 

övergång till köttboskap. 

Mjölkbonde 3 tror att köttboskapen skulle få gå på markerna och beta, men att betet 

troligtvis inte skulle uppnå riktigt samma grad som det gör i dagsläget. Fortsatt skulle 

prioriteringen troligtvis bli att beta marker som är synliga från gården, dem man jobbar 

och lever bland, istället för marker längre bort.  

I fallet med mjölkbonde 4 skulle konsekvenserna för betesmarkerna troligen bli ett 

minskat bete, då han förmodligen skulle jobba med något annat på sidan och hålla 

köttdjur som fritidssysselsättning. Det är om så vore fallet troligt att besättningen skulle 

vara mindre än den han har idag. Därtill skulle prioriteringen ligga på att låta djuren 

beta på de egna markerna, och inte på de 70-90 hektar av andras mark som djuren betar 

på idag. 
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8. Diskussion 

8.1. Bonden och Landskapet  

En personlig uppskattning av landskapsbilden är bland de tillfrågade en återkommande 

motivering för att hålla markerna betade. En igenväxande betesmark uppfattas som 

estetiskt ful i kontrast till det öppna landskap som betningen bidrar till att hålla i 

ordning. Det är alltså i landskapsbilden som man finner den primära aspekten som de 

intervjuade mjölkbönderna uppskattar med betesmarker. Andra värden såsom markens 

värden för biologiska mångfald (SOU, 2003) är något man känner till, men likt de 

intervjuade lantbrukarna som har intervjuats av Bülows (2015) är detta inte något som 

bönderna lägger något stort fokus på.  

Den personliga uppskattningen av landskapet tycks i det här fallet ta sig i formen av en 

önskan att så långt som möjligt behålla det beteslandskapet som man lever och rör sig i. 

Detta tycks även ta sig uttryck när mjölkbonde 4 önskar kvarhålla ett traditionellt 

svenskt beteslandskap, istället för det sydeuropeiska landskap som han anser skapas av 

nuvarande bestämmelser.  Man bör därmed ha i åtanke att detta för lantbrukare inte 

bara är en fråga om ett landskap kopplat till yrkeslivet, utan att det även är det landskap 

som man vistas, lever, och ofta är uppväxt i. Därmed tycks betesmarkernas stora 

kulturhistoriska värden ha större betydelse för bonden, och det öppna landskapet med 

gående djur har tidigare pekats ut som en viktig faktor för trivsel hos boende på 

landsbygden (SOU, 2003). Då lantbruket kan vara den enskilt största kulturella faktorn 

som format jordbrukslandskapet är denna koppling inte helt otänkbar. Bülow (2015) 

argumenterar särskilt för att en uppväxt i omgivningarna kan driva på önskan att bevara 

landskapet som det sett ut under en längre tid. Fortsatt utgör lantbruket en stor del av 

de mänskliga aktiviteter som enligt Sporrong (1995) är väsentligt för vad är ett landskap 

är och vad det innefattar. Vetskap om denna roll som landskapsformare kan därmed 

tänkas bidra till en ökad känslomässig koppling till omgivningarna, kanske särskilt när 

ens verksamhet har så pass direkta effekter på dessa som lantbruk har. Den personliga 

koppling som tidigare studier (Nitsch, 2009; Bülow, 2015) har argumenterat existerar 

mellan bonden och landskapet kan potentiellt utgöra en faktor bakom den önskan att 

bevara det öppna landskapet och dess estetiska värden som återges i denna studies 

intervjuer. Särskilt då flertalet av respondenterna är uppvuxna inom yrket och/eller har 

någon slags familjekoppling till gårdarna de nu brukar. 

I dags läge har ingen av de intervjuade mjölkbönderna uppfattat någon minskning av 

markerna lokalt. Detta står i kontrast till det övergripande mönstret av 

betesmarksminskning i landet, ett mönster som även är rådande i de län där 

respondenterna är verksamma (se 5.4.1.). Både mjölkproducent 1 och 4 vittnar till och 

med en ökning av betesmark. Detta exemplifierar delvis att problematiken rörande 

betesmarkernas minskning är mer komplex än man kan tro vid första anblick. Sett över 

hela riket eller större regioner kan minskningen framgå som tydlig, men på lokal nivå 

kan mönstret vara det rakt motsatta, med en ökande andel betesmarker. Lokala trender 
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som detta kan tänkas bero på en rad faktorer, t.ex. det geografiska läget, den lokala 

miljön, befolkningstätheten m.m. De respondenter som upplever att markerna har ökat 

har verksamheter som ligger relativt tätortsnära. Då konkurrens om marken tycks 

utgöra en huvudsaklig faktor som påverkar graden av betesmarkernas minskande, 

skulle det inte vara förvånande om det högre konkurrenstrycket kan finnas nära tätorter 

bidrar till att markerna här ökar. På samma sätt kan ett minskat konkurrenstryck leda 

till att marker tillåts växa igen när verksamheter lägger ned, vilket är fallet i området för 

mjölkbonde 3, som ensam bland respondenterna sett att marker växer igen. Närheten 

till större tätorter är dock inte det enda som avgör hur konkurrenssituationen ser ut. 

Mjölkbonde 2 är verksam långt ifrån närmsta större tätort men där är 

konkurrenstrycket ännu tillräckligt högt för att motverka att marker växer igen, och 

vissa typer av betesmarker är mindre efterfrågade än andra, varför möjligheten att nya 

brukare av övergivna betesmarker kan vara svårt även tätortsnära. I grunden verkar 

alltså konkurrensaspekten vara en nyckelpunkt för att markerna skall betas, men hur 

denna aspekt formar sig, och vilka effekter den får, ser ut att bero på en rad olika 

faktorer som kan variera från område till område. 

Det kan dock också vara så att det kan vara svårt för enskilda individer att notera 

pågående minskningar av betesmarker. Bergquist (2015) argumenterar för att 

förändringar av betesmarkerna potentiellt sker över så långa tidsspann att det finns en 

möjlighet att det inte uppfattas. Då huvuddelen av de intervjuade i denna studie har 

vuxit upp eller har varit aktiva i området under relativt lång tid, så är det dock möjligt 

att detta inte har någon stor inverkan på respondenterna i denna undersökning. 
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8.2. Miljöersättningarna – lockande morot eller riskabel 

satsning? 

Åsikterna kring miljöersättningarna skiljer sig mellan de intervjuade 

mjölkproducenterna. Där några överlag är positivt inställda ser andra dem som 

misslyckade. Detta kan troligtvis vara kopplat till att olika producenter har olika 

förutsättningar och erfarenheter av systemet. De två respondenterna inte anger några 

stora problem med systemet har t.ex. mindre besättningar än respondenterna som 

framför relativt hård kritik mot ersättningarna och deras utformande. Fortsatt sköter 

mjölkbonde 1, som ställer sig mest positiv till ersättningssystemet, relativt stora ytor, 

varav ett flertal ger rätt till högre stödsummor. Mjölkbonde 1 skulle också behöva sköta 

om markerna även utan ersättningarna till följd av arrendekrav. Det är därför möjligt att 

bondens uppfattning av miljöersättningarna varierar kraftigt beroende på egna 

erfarenheter och omständigheter, t.ex. vad man har för betesmarker och av vilken 

värderingsgrad, hur mycket mark man har tillgänglig osv. 

Den kritik mot systemet som har framförts i tidigare studier (Bülow, 2015) återkommer 

även bland några av de tillfrågade i denna studie. Mjölkbonde 3 och 4 anser att systemet 

för ersättningarna är bristfälligt i sitt utförande och saknar flexibilitet. Dessa två 

producenter har mycket större verksamheter och besättningar, vilket kan tänkas 

påverka den arbetsansträngning som krävs för att få ut djuren på bete och hålla dem 

under uppsikt, jämfört med de övriga tillfrågades mindre verksamheter. Det kan vara 

både krävande och kostsamt, och därför riskfyllt, att hålla betesmarkerna i ordning vid 

ett miljöersättningsåtagande. Mjölkbonde 4 utför en del bete på andra markägares 

betesmarker och dennes erfarenheter med att göra detta är troligtvis en bidragande 

faktor till varför han förespråkar att ersättningarna även bör utgå från antalet betesdjur. 

 

Generellt tycks det möjligt att ersättningarna är framgångsrika ansträngningar för att 

effektivt uppmuntra skötsel av markerna om förutsättningarna är fördelaktiga, t.ex. för 

att uppnå att särskilt värdefulla marker prioriteras. Men om verksamheten är mycket 

liten, eller om man enbart har betesmark av låg värderingsgrad, tycks det mer osäkert.  

Man kan därför fråga sig huruvida miljöersättningarna lyckas uppmuntra betesdrift på 

utsatta ytor som annars inte skulle betas, eller om de enbart utgör en möjlighet att få ett 

tillägg till kassan för att beta marker som troligtvis skulle betas även utan 

ersättningarnas existens.  

Man bör dock ha i åtanke att majoriteten av de tillfrågade i denna studie inte uppfattar 

att betesmarkerna minskar i deras respektive närområden. Det är möjligt att situationen 

skulle vara annorlunda om de tillfrågade var verksamma i trakter där mängden 

betesmark i behov av bete eller restaurering var utspridd. I en sådan situation skulle 

ersättningarna kanske få en större influens över betet och framförallt över de 

prioriteringar över vilka ytor som skulle betas. 
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8.3. Beteskravet – både för- och nackdelar? 

Även åsikterna kring beteskravet varierar något bland de tillfrågade. Att beteskravet 

bidrar till en bättre djurhälsa (Jordbruksverket, 2014) får medhåll av mjölkbonde 3 som 

tror att svenska producenter tjänar på det. Den kritik som framförs mot beteskravet 

tycks överlag fokusera på dess utformande, snarare än kravet att djuren skall få gå på 

bete. Huvuddelen av de tillfrågade skulle låta djuren beta även utan kravet och tror att 

de flesta i branschen skulle göra detsamma. Det är istället beteskravets utformning som 

respondenterna kritiserar. 

Ökad möjlighet till självstyre och kontroll efterfrågas av huvuddelen av mjölkbönderna, 

särskilt påpekas den ökade dokumentation medföljer som frustrerande av en av de 

tillfrågade. Detta följer åsikter som delgivits i tidigare studier (Bergquist, 2015). De två 

respondenter som för fram störst kritik rörande, mjölkbonde 3 och 4, är även de vars 

verksamheter har störst besättningar. Det är möjligt att detta bidrar till att den 

arbetsbörda som beteskravet kan föra med sig är större för dessa verksamheter. Särskilt 

mjölkbonde 4 lyfter fram den tid det tar att köra ut och hålla koll på kossorna när man 

har många djur på bete. Huruvida betesperioden ger tidsvinster eller mindre arbete är 

dock väldigt beroende av en rad faktorer, såsom system för betesdrift och avstånd till 

bete etc., och kan därför variera mycket från gård till gård (Jordbruksverket, 2014). 

Det kan vara bra att ha i åtanke att tre av fyra tillfrågade i denna studie har ekologiska 

verksamheter. Huruvida detta påverkar om man skulle låta djuren beta även utan krav 

är potentiellt en intressant infallsvinkel för framtida studier. Dock skall det noteras att 

även den intervjuade bonden med konventionell verksamhet ger medhåll till denna 

åsikt. 
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8.4. Skapar en tuff nutid en mindre betad framtid? 

Det är krävande att vara mjölkbonde idag. Politiska och ekonomiska förutsättningar har 

på olika sätt satt mjölkproducenter under hårt tryck, vilket samtliga respondenter 

vittnar om. Det tycks bland flertalet av de intervjuade finnas en känsla av att man från 

politiskt håll saknar förståelse och tilltro till bönderna, med bland annat en saknad av 

uppskattning för svenskproducerad mat och diverse extra pålagor och regler som bidrar 

till att ytterligare försvåra det uppnående av lönsamhet som man strävar efter. Detta går 

i rak linje med de intryck som getts i tidigare intervjustudier (Bülow, 2015; Bergquist, 

2015). Att efterfråga på mer tilltro till bondens kunnande efterfrågas bland 

respondenterna återkopplar till de argument som framförts av Nitsch (2009) rörande 

drivkraften bakom bondens arbetsglädje. Det tycks som att en stor grad av 

självständighet och frihet inom förvaltandet av sin verksamhet och sina marker ligger 

varmt om hjärtat hos lantbrukare, och när dessa faktorer når en nivå som anses för stel 

och byråkratisk påverkas arbetsglädjen och den redan stora arbetsbördan inom yrket 

negativt.  

Tidigare studier har dragit slutsatsen att den viktigaste faktorn för betesmarkernas 

bevarande i nuläget tycks vara att det finns lantbrukare och boskapshållare som är redo 

att beta markerna (Bülow, 2015). Detta tar sig även uttryck i denna studie då 

konkurrensen om mark framgår som den kanske största faktorn för huruvida markerna 

kan hållas öppna i respondenternas respektive områden (se 7.2.1). Samtliga intervjuade 

uttrycker även att brist på lantbrukare kan bli ett problem i framtiden om lönsamheten 

fortsätter vara dålig. Situationen är hos en av respondenternas sådan att 

mjölkproducenter idag motsätter sig att deras barn tar över gården i framtiden, och 

även övriga intervjuade uttrycker på olika sätt att det finns många utmaningar för 

betesmarken i framtiden. Detta är åsikter som även bönder har yttrat i andra studier 

(Bergquist, 2015; Bülow, 2015). Rent praktiskt kan, i det långa loppet, inte ens växande 

storproducenter ersätta förlusten av allt för många mindre brukare när det kommer till 

bete. Om friheten och självständigheten utgör en av de drivande lockelserna med yrket 

kan allt för stora nivåer av faktorer som minskar dessa drivkrafter, i en situation när 

lönsamheten är låg och arbetsbördan stor, därför potentiellt ytterligare försvåra 

nyrekryteringen. Detta kan få konsekvenser för hur väl bete kan utföras framöver.   

De intervjuade producenternas betesmarker i en hypotetisk framtid 

Vad skulle då kunna hända med betesmarker när mjölkproduktion upphör? I fallet med 

de tillfrågade mjölkbönderna svarar samtliga att de troligtvis skulle satsa på att hålla 

köttdjur. En sådan förändring skulle, enligt de två bönderna med mindre besättningar, 

troligtvis inte påverka hur betet sköts, förutsatt att lönsamheten är god nog. Det skulle 

ändå finnas nötdjur som betar markerna. Dock skulle ett sådant skifte potentiellt kunna 

påverka omfånget av betet för de två kvarvarande respondenterna, vars verksamheter 

innefattar större besättningsstorlekar. Dessa menar att de troligtvis skulle minska 
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antalet djur vid en övergång till köttproduktion, varför betet skulle minska hos båda 

verksamheterna.  

8.4.1. Andra betesdjur – kan betande nötboskap ersättas? 

Det konstateras bland några av mjölkbönderna att hållning av får och hästar ser en allt 

ökad närvaro i deras närområde. Finns det många som vill ha möjlighet att ha hästar 

eller får i närområdet kan detta potentiellt öka den konkurrens om marken som tycks 

krävas för att landskapet skall hållas öppet. 

Men att dessa betesdjur effektivt skulle kunna överta det betande som idag utförs av 

nötdjur verkar dock tveksamt. Huvuddelen av de intervjuade mjölkbönderna menar att 

nötdjur bidrar till ett mer gynnsamt bete, och att häst- och fårbete riskerar att beta 

markerna för hårt. Nötdjur har mycket riktigt visat sig utgöra ett överlägset betesdjur 

för s.k. naturvårdsbete i tidigare studier (Carlsson et al, 2014), och ett lågintensivt bete 

av framförallt kor, men även till viss del häst, är även det mest gynnsamma för 

markernas biologiska mångfald (Öckinger et al, 2009).  Speciellt fårbete kan leda till ett 

för hårt bete med negativa följder för ängs- och betesmarker (Carlsson et al, 2014; 

Öckinger et al, 2009).  

Mjölkbönderna påpekar fortsatt att nötdjur kan röra sig på marker som varken får eller 

hästar trivs på, varför dessa djur inte heller kan ersätta nötdjur på alla typer av 

betesmarker rent praktiskt.  

Några av de tillfrågade påpekade att den ultimata betesformen troligtvis skulle vara ett 

blandat bete med olika betesdjur, vilket även tidigare studier har argumenterat för 

(CBM, 2006; Carlsson et al, 2014). Detta skulle potentiellt kunna vara ett alternativ för 

ett fortsatt effektivt bete för verksamheter där hållningen av nötdjur skulle kvarstå, men 

med reducerade besättningar. I de fall där gårdar läggs ned helt kvarstår dock frågan om 

vem som ska ansvara djurhållning och bete om aktörer såsom kommuner inte kan, eller 

prioriterar, att utgöra den drivande faktorn.  Särskilt om många jordbruksverksamheter 

försvinner på kort tid, likt fallet har varit med mjölkgårdar alltsedan mjölkkrisens 

början, kan det snabbt bli många nyligen betade marker som behöver omhändertas för 

att inte växa igen.  

I grunden tycks helt enkelt dagens ekonomiska situation för mjölkbönderna vara tätt 

knuten till hur väl bete kan utföras även i framtiden, då den påverkar nyrekrytering och 

investeringsvilja. Andra djur kan beta markerna, men inte lika effektivt för 

naturvårdssyfte. Av allt att döma är det nötdjur som är att föredra, och då behövs det 

helt enkelt djurhållare med tillräckligt stora besättningar kossor såsom mjölkbönder. 
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9. Slutsatser 

Bönderna syn på miljöersättningar och det svenska beteskravet formas av åsikter och 

uppfattningar som varierar beroende på en rad faktorer och omständigheter och som 

skiljer sig från individ till individ. Nedan ges en sammanfattande genomgång av de 

slutsatser som kan dras kopplade till studiens ursprungliga frågeställningar. Det bör 

uppmärksammas än en gång att denna studie framförallt utgår från nedslag i de 

perspektiv och upplevelser som delgivits av de fyra mjölkbönderna som deltagit i 

egenskap av studiens respondenter, varför situationen och upplevelserna kan skilja sig 

från de i andra delar av landet och hos andra lantbrukare. Det som presenteras nedan 

visar därför framför tendenser som tycks förekomma bland studiens respondenter. För 

mer övergripande slutsatser som kan anses representativa för mjölkbönder som 

enhetlig grupp efterfrågas ytterligare studier med ett större intervjuunderlag. 

 Vad betyder betesmarken för bonden, och upplever mjölkbönder att betesmarkerna 

har minskat? 

 

För den enskilde lantbrukaren handlar skötseln av betesmarkens framförallt om 

uppehållandet av en uppskattad estetisk landskapsbild samt vetskapen om att 

djuren får gå på bete. Värdefaktorer såsom markernas biologiska mångfald är en 

faktor man är medveten om, men som lantbrukarna i denna studie inte lägger 

något större fokus på.  

 

En existerande önskan att bevara det öppna landskapet kan potentiellt förstärkas 

av en hos bonden personlig relation till omgivningen, då det ofta är det landskap 

man vuxit upp samt lever i. I denna nedslagsstudie har majoriteten av bönderna 

inte upplevt att betesmarkerna minskar i deras omgivningar. Huruvida 

betesmarken minskar tycks vara kopplat till markkonkurrens, då den minskning 

som har skett i har skett i områden utan ersättare för nedlagda verksamheter. I 

kontrast till den minskning som sker i de län där verksamheterna är verksamma 

har betesmarkerna ökat i två respondenters omgivning, möjligtvis då deras läge 

är närmre större tätorter. Detta tyder på komplexiteten i betesmarkens 

minskning och faktumet trenderna kan variera stort lokalt. 

 

 Hur ser mjölkbönder på miljöersättningarna för betesmarker och det svenska 

beteskravet? 

 

Miljöersättningarna tycks kunna influera vilka marker som prioriteras för bete, 

men huruvida de har någon stor påverkan när det kommer till att fungera som en 

generell uppmuntring till att utöva mer bete tycks mer osäkert. Detta då 

huvuddelen av de tillfrågade menar att deras marker troligen skulle betas även 

utan de ekonomiska stöden, varför ersättningarna för respondenterna i just 

denna studie snarare tycks utgöra en möjlighet att få ett bidrag till kassan för 
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utförandet av bete som ändå skulle genomföras. Fortsatt efterfrågar bönderna ett 

system som är mindre byråkratiskt och mer flexibelt. Även större ersättningar 

efterfrågas, då detta skulle väga upp riskerna och det ökade ansvar som följer 

med att skriva under ett åtagande. En sådan ökning skulle potentiellt bidra till att 

fler obetade marker sätts i bete vilket skulle göra systemet mer effektivt. Hur 

uppfattningarna ser ut varierar dock troligen beroende på var man är verksam, 

och hur mycket betesmarker i behov av omvårdnad som finns tillgängliga, samt 

vilka värderingsnivåer man har möjlighet att beta. 

 

 Hur ser betesmarkernas framtid ut enligt mjölkbönder? 

 

Om mjölkproduktion inte skulle utgöra ett gångbart alternativ skulle samtliga 

intervjuade gå över till att hålla köttboskap. Effekterna för betet till följd av 

sådana omläggningar tycks variera något. Då även köttboskap behöver beta 

skulle det enligt några av de intervjuade verksamheterna kanske leda till någon 

stor skillnad för betesmarkerna. Detta förutsätter dock att lönsamheten infinner 

sig. Om så inte skulle bli fallet förutspår en av de tillfrågade att betet troligtvis 

skulle minska kraftigt. Enligt de två respondenterna med de största 

verksamheterna skulle dock en övergång till köttdjur följas av minskade 

besättningsstorlekar och till följd av detta en även en minskad betesareal. 

Troligtvis skulle enbart marker med högre värderingsgrad, samt marker nära 

gården, prioriteras över mindre värdefulla samt mer avlägsna betesmarker.  

 

Även om andra betesdjur såsom får och hästar kan ersätta bete som tidigare har 

utförts av kor i fall där nötboskap minskar kraft, så tycks detta inte helt kunna 

ske utan att betets kvalitet ur naturvårdssynpunkt försämras.   

 

Den kritik som framförs mot mängden byråkrati i systemen för ersättningar och 

beteskrav på att drivkrafter bakom lantbrukarens arbetarglädje, såsom 

självständighet i förvaltningen av verksamheten och marken anses påverkade 

negativt. I en tid då arbetssituationen är tuff och lönsamheten låg kan en sådan 

kombination få direkta konsekvenser för möjligheten att säkra framtidens 

mjölkbönder. 

 

Den största utmaningen för de mjölkboskapsbetade marker och deras framtid 

tycks därmed i nuläget vara nära knuten till huruvida dagens lönsamhet 

förbättras inom mjölkbranschen.  
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11. Bilagor.  

11.1. Bilaga A. 

Denna bilaga innehåller de frågor som utgjort utgångspunkten i intervjuerna. Observera 

att samtalen i stort har varit flytande varför följdfrågor osv. har ställts som inte återfinns 

här. 

Bakgrundsinfo om verksamheten 

1: Ålder? 

2. Hur länge har du varit lantbrukare? 

3. Typ av produktion  

4. Hur stor är verksamheten? 

Betesmarker 

5. Hur brukar du betesmarker? 

6. Har du, över tid, upplevt någon förändring av betesmarker i ditt närområde? I sådana fall, hur 

har den sett ut? 

7. Har du haft betesmarker som idag inte brukas? I sådana fall, vad har hänt med dem? 

8. Har du några tankar kring hur strukturomvandlingen inom svenskt jordbruk har påverkat 

landets betesmarker?  

9. Tror du att de ansträngningar som görs för att halta minskningen av betesmarker i landet är 

framgångsrika? Varför/Varför inte? 

10. Vad betyder betesmarken för dig? 

11. Finns det några huvudsakliga faktorer som påverkar hur du väljer att hantera betesmarker? 

12. Anser du att de existerande miljöersättningarna idag finns för att uppmuntra skötsel av 

markerna är effektiva? Varför/Varför inte? 

13. Om du en dag beslöt dig för att ändra inriktning och fokusera verksamheten på något annat 

än mjölkproduktion – vad tror du skulle hända med de betesmarker som idag betas av dina 

mjölkdjur? 

14. Vad anser du om det svenska beteskravet? 

15. Hur ser du på de framtida förutsättningarna för betesmarker i din omnejd? 
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11.2. Bilaga B. 

Denna bilaga innehåller en kortfattad sammanställning av de huvudsakliga 

intervjuresultaten. Observera att de svar som återfinns här är sammanställda tolkningar 

av mer utförliga svar som gavs rörande intervjuernas grundfrågor, inte alla frågor som 

ställdes. 

 Mjölkbonde 1 Mjölkbonde 2 Mjölkbonde 3 Mjölkbonde 4 

Har upplevt  
minskning av 
betesmarker 

Nej, snarare en 
ökning. 
Troligtvis p.g.a. 
ett tätortsnära 
läge 

 

Nej. Troligtvis 

då konkurrens 
om marken 
ännu finns 
 

Ja, till följd av 
nedlagda 
verksamheter 
 

Nej, snarare en 
ökning i 

tillgänglig mark 
till följd av 
andra 
producenters 
nedläggningar 

Uppskattade  

värden med 
betesmarker 

Landskapsbilden 

/Det öppna 
landskapet 

Landskapsbilden 

/Det öppna 
landskapet 

Landskapsbilden 

/Det öppna 
landskapet 

Landskapsbilden 

/Det öppna 
landskapet 

Åsikter rörande 
miljöersättningar  
för betesmarker 

Tror dem är 

framgångsrika, 
men det är svårt 
att bevisa 

Det är bra att 
dem finns, men 
huruvida dem 
är effektiva är 
svårt att säga 

Dem är 
tillräckliga. 
Innebär för stora 

risker i relation till 
stödens storlek. 
Bidrag borde ligga 
på djur istället för 
yta 

Dem måste 
vara större. 
Bidrag borde 
vara både på 
djur och på yta 

Åsikter om det  

svenska 
beteskravet 

Anser att 
systemet måste 
bli mer flexibelt 

och ta mer 

hänsyn till 
bonden 

Är kluven kring 

frågan. Ser för 
och nackdelar 

Anser att 
systemet borde bli 
mer flexibelt, med 

mer 

självbestämmande 
för bonden 

Anser att 

utformningen är 
bristfällig, och 

att det är 
problematiskt 
att det är ett 
lagkrav 

Framtidsutsikter 
och utmaningar 
för mjölkbonden 
och betesmarken 
 

Det minskande 

djurantalet 
utgör ett 
problem för 
betesmarkerna  
 
Att hitta 
framtidens 

bönder, som 
krävs för att 
betet ska 
skötas, kan bli 

en utmaning. 
 

De största 
utmaningarna är 
idag ekonomiska 
och politiska  

Den största 
utmaningen 
idag är 
lönsamheten, 
inte bara idag 
utan på lång 
sikt. Till detta 

kommer även 
politiken. 

Ekonomin, 
specifikt det låga 

mjölkpriset. Samt 
politik den 
påverkar 
ekonomin. 

Det minskande 
djurantalet 
utgör ett 
problem.  
 
Att hitta 

framtidens 
bönder, som 
krävs för att 
betet ska 
skötas, kan bli 
en utmaning. 
 

De största 
utmaningarna 
utgörs av en 
kombination av 
politik och 
ekonomi. 
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