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En ung tjej är igång med att rensa ogräs 
framför kyrkan i Högestad. Det är väl 
ungefär vad som händer i byn denna 
måndag förmiddag när solen skiktas ner 
genom lövtaken. Inte mycket skvallrar om att 
här ligger centrum för den tredje största 
skånska markägaren i Skåne: Högestad-
Christinehof.
   Runt byn ligger den mesta av jordbruks-
marken. 2 000 ha brukar man själv, de 
resterande 4 000 ha av arrendatorer. 
Förutom växtodlingen omfattar jordbruket 
250 ekologiska nötdjur, mjölkproduktionen 
har avvecklats. Skogsmarken inom företaget 
utgör 7 137 hektar, varav fyra områden på 1 
341 hektar är naturreservat. Störst är de som 
sträcker sig genom Verkeåns och Fyleåns 
dalgångar några kilometer bort.
   Men nog med siffror. Jo kanske då att man 
har 30 anställda. Kontoret ligger strax bakom 
den gamla brandstationen och här möter 
Carl och Fredric Piper upp, samt godsekolo-
gen Ulrica Swärd.
   Vi sätter oss i ett mötesrum med en 
väggstor karta från anno dazumal som fond. 
I snart trehundra år har Pipers levt av marken 
i den här trakten. För den fördomsfulle 
bjuder det in till funderingar om mossighet 
och konservativa värderingar och för den 
som snabbt vill få dem skingrade räcker det 
med att gå in på www.hogesta.se och läsa.
   Om man ska pinpointa en landsbygdsverk-
samhet som ser en potential i sitt kulturarv 
så har man kommit rätt. Ser man det hela 
dessutom genom miljöglasögon så framträ-
der det ännu tydligare.
   Så vad tycker de då om påståendet att 
”landsbygdens kultur och kulturarv har 
förvaltats väl och upplevs mer som en 
potential än en belastning”.
   Fredric:
   – Det är ju en ganska bärande del av vår 
verksamhetsidé, att vi ska förvalta natur och 
kultur väl. En långsiktig ambition vi har är att 
vi som ett företag med 270 års historia, ska 
kunna leva vidare i 270 år till. Inte bara skapa 
ekonomisk bärkraft, utan också kunna lämna 
vidare ett arv och skapa nya arv på vägen. 
Det är vårt existensberättigande.
   Carl:
   – De värden som du nämner är en tillgång, 
inte en belastning. Man kan också fråga sig 
hur det hade sett ut om inte landsbygdspro-
grammet hade funnits. Det är också en stor 
framgång att man börjar se landsbygden 

Att ta väl hand om landskapet vi ärvt är 
något som har högsta prioritet på 
Högestad-Christinehof. Att göra det inom 
ramen för storproduktion är en alltid lika 
aktuell utmaning för Carl och Fredric Piper, 
samt gårdsekologen Ulrica Swärd.

som en helhet. Jag tyckte att du nämnde 
landsbygdsbrukare när du satte ramen för 
intervjun och vilka som ska läsa den, det är 
ett väl sammanfattande ord för en ny tid. För 
även om jordbruk och skogsbruk kommer att 
fortsätta vara en viktig del för att vidmakt-
hålla landskapet, så finns det en mängd nya 
värden och möjligheter som jag tycker är 
positiva.

Förenkla processerna
Vad Carl Piper däremot upplever som 
problematiskt är att det som Landsbygds-
programmet ställer till förfogande kan vara 
svårt för vissa att komma åt.
   – Vi på Högestad-Christinehof har en 
organisation som är van vid att hantera 
sådant här. För oss är det lite lättare än för 
den enskilde landsbygdsbrukaren att fylla i 
berget av ansökningar. Kan man förenkla de 
processerna framöver så hade det varit bra.
   Ulrica Swärd är sedan ett och ett halvt år 
tillbaks anställd som gårdsekolog, den första 
anställdes 1999. Hon bidrar bland annat med 
ett helhetsperspektiv på verksamheten, samt 
jobbar med landskapsutvecklande projekt 
som t ex våtmarker och naturinventeringar.
   – Huvuduppgiften är att förvalta marken 
på ett hållbart sätt. Då är det en viktig 
uppgift att driva naturfrågorna framåt.
   Frederic:
   – Här är Ulricas perspektiv väldigt viktigt 
för att det får ju inte bli för processinriktat, 
miljön är ju mycket mer komplex än så.
   Han fortsätter:
   – Det kan vara en risk med att landsbygds-
programmet endast främjar vissa enskilda 
åtgärder utifrån en viss horisont. Det är 
kanske inte alltid så att landsbygdspengarna 
sätter fokus på den bästa åtgärden. Att då 
inte behöva vara låst till ekonomin, utan 
kunna göra någonting som vi tror är mer 
hållbart för framtiden än det som vi skulle få 
ersättning för, tror jag är viktigt. Det skulle vi 
nog inte kunna göra om vi inte haft Ulricas 
kompetens här. Då hade vi varit väldigt låsta 
till vad pengarna säger att man ska göra.
   Ulrica:
   – T ex genomför vi inventeringar av olika 
arter för att öka kunskapen och kunna 
anpassa åtgärder.
Carl:
   – Det finns en tendens idag att betrakta 
jorden som en ren produktionsresurs, men 
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bli mindre belastande som konventionella 
odlare” för att kunna visa att det i slutändan 
kan bli hållbart. Det är ju klart att jorden mår 
bäst av ekologisk odling, men sen så finns ju 
andra värden som t ex att framställa bra 
kvalitet på mat.

 
Kommande generationer
Som ett exempel på att ”göra rätt” berättar 
Fredric om att man under de senaste åren 
har investerat i ännu större maskiner och att 
t ex de riktigt stora traktorerna reducerade 
både tid ute på fält, kostnader och även 
dieselbelastning.
   – Vi behöver inte heller köra riktigt lika 
många bearbetningsmoment på jorden 
Dessutom investerar vi i nya sprutor som i 
och för sig kör ut samma mängder kemika-
lier, men som kan fördela mer precist så att 
man minskar riskerna för läckage vid brunnar 
och att påverka andra känsliga områden.
   Carl påtalar att vad man också bör ta in i 
resonemanget är ekosystemtjänsterna. Att se 
behovet av att vidmakthålla kunskap om 
deras betydelse även för den urbana miljön 
och att en stor framtida utmaning är att få 
detta att fungera:
   – Om man ser miljöstödet som en 
investering i att vidmakthålla ekosystem-
tjänster så är det ju högsta grad en investe-
ring för samhället. Kunskapen handlar ju inte 
bara om de stora sakerna, utan även en 
mängd olika småfaktorer, t ex småkryp som 
behövs för att mångfalden ska kunna 
bevaras. Ibland är det lätt att glömma i 
dagens samhälle.
   Ulrica:
   – Det kan faktiskt vara så att bidragen 
bidrar till att missgynna de värden de är satta 
till att bibehålla. T ex vad gäller betesmarker 
där man har haft alla möjliga regler angå-
ende träd och buskar hit och dit. Lantbru-
karna kanske inte betar marken, utan struntar 
i det istället för att det inte funkar på grund 
av systemen och då förlorar man istället alla 
värden.
   Ulrica menar att ett alternativ hade varit 
om man på något sätt kunde samla ihop alla 
bra positiva åtgärder man gör för miljön och 

få bidrag för helheten. 
  – Att man samlar pluspoäng istället för att 
man går ut och tittar ”Ah, men här fattas det 
en meter, här fattas det si och så, och nej då 
kan du inte få någonting och så drar vi bort 
pengarna från allt det andra också”. Jag 
upplever att många idag är rädda för att 
göra fel.
   Fredric:
   – Samtidigt så tror jag inte att alla utövare 
av landsbygdsbrukandet har samma 
egentliga infallsvinkel på hur landsbygden 
ska se ut som vi. Så mer flexibilitet kan också 
vara svårt. För vår verksamhet så är det klart 
att det hade gynnat oss, men jag är inte 
säker på att det hade gynnat det egentliga 
syftet med landsbygdspengarna generellt.

 
Räknar inte sista kronan
Vad anser de då vara framgångsfaktorerna i 
verksamheten?
   – Jag tror att det är storlek och engage-
mang. Utan engagemanget för helheten så 
försvinner den snabbt i alla vardagliga 
problem.
   Ulrica vänder sig mot Carl…
   – Tydlighet också, du har varit tydligt med 
vad du vill…
   Carl skrattar:
   – Ibland lite övertydlig kanske…
   – Nej, jag tror det bara är bra.
   Fredric:
   – Absolut, sedan har väl storleken också en 
viss betydelse, samt att företaget är så 
gammalt som det är och att vi har en ganska 
trygg balansräkning och möjlighet att göra 
avsättningar som kanske mindre markägare 
inte har. Vi lever numera i en justerad 
resultatenhet där vi inte räknar sista kronan, 
utan det är alltid okej att släppa lite för att 
skapa någonting mer hållbart. Vi kan göra 
det. För hur mycket idealist man är, när peng-
arna tar slut så tar de slut. 
   Tvåhundrafemtio år av erfarenhet av denna 
plats med ädellövskogar och naturbetesmar-
ker som vecklar ut sig mellan stengärdsgår-
darna. Med Verkeån som en pulsåder genom 
området och vidare mot Brösarps backar och 
utloppet vid Haväng. Vad önskas av 

den ska räcka till så mycket. Vi måste fundera 
på vad vi vill lämna efter oss till kommande 
generationer, en floskel som alla använder 
men som det ligger väldigt mycket i. Vi vill ju 
gärna att kommande generationer ska få 
möjlighet att uppleva de värden som vi har 
fått uppleva och det tror jag inte att man gör 
om man driver jorden kortsiktigt. Naturkapi-
talet ska komma in som en viktig del i 
balansräkningen för de långsiktiga förde-
larna av verksamheten. Som Fredric är inne 
på så är det de värdena vi vill värna om och 
då behövs det kunskap som Ulricas.

 
Långt kvar
Carl Piper blev som ung utskälld av en 
krönikör i Aftonbladet som ifrågasatte om 
han egentligen begrep vad han sysslade med 
när ”han ville hugga ner stora delar av våra 
bokskogar”. Det blev en tankeställare och var 
fröet till en genom åren allt mer djupnande 
förståelse för vilket ansvar det är att jobba 
med jorden. Något som klingar ljudligt i 
Högestad-Christinehofs affärsidé: ”Driva 
framtidens landsbygd”. Det innebär, menar 
man, att en levande landsbygd är mer än ett 
populistiskt slagord, ”Därför arbetar vi för ett 
öppet odlingslandskap, biologisk mångfald 
och välvårdade kulturmiljöer”.
   Nu är vi rätt högt upp på idealisttrappan, 
en försåtlig journalist måste här ställa frågan: 
har också solen sina fläckar?
   – Vi har ju ganska långt kvar innan vi gör 
det vi vill, säger Fredric 75% är fortfarande 
konventionellt storjordbruk. I de enskilda 
brukningsarbetsmomenten tror jag i och för 
sig att vi branschmässigt är ganska duktiga i 
klassen, men det är ju jättestora mängder 
kemikalier som vi varje år behöver köpa för 
att få produktionen att fungera. I de kritiska 
arbetsmomenten så har vi ännu inte kommit 
så långt som vi vill. I skogen, som också har 
en betydande roll i vår verksamhet, har vi 
nått betydligt längre.
   Han fortsätter:
   – Vi vågar inte än, ekonomiskt sett, ta 
steget att helt ställa om till ekologiskt. 
Däremot så har vi sagt att vi i alla fall 
systematiskt försöka jobba med ”hur kan vi 
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framtiden för att denna plats både ska kunna 
bevaras och utvecklas?
   Carl:
   – När jag lyssnar på samhället så känner jag 
mig faktiskt väldigt trygg och glad, Jag hör 
att man idag pratar i termer som under 
många år har varit viktiga här på Högestad-
Christinehof, där vi nu fortsätter med Fredric 
som chef och Ulrica som hårt arbetande för 
att se till att vi ska klara allting.
   Däremot suckar han när han berättar om 
hur han har tjatat om forskningens betydelse 

i den meningen att den oberoende forsk-
ningen minskar för att samhället inte är 
beredd att sätta till de pengar som behövs 
längre.
   – Då blir det ju mer så beroendestyrd 
forskning i den meningen att den som har 
storföretag går in med pengar i ett projekt 
så förväntar man sig ett resultat som stödjer 
ens egna tankar, där tror jag ligger en fara, 
något som man måste vara observant på.
   Högst på hans önskelista står helt tydligt 
ännu mer kunskap.

   – Det har ju alltid varit viktigt, men i de 
förändringsprocesser vi är inne i nu, där 
allting går ibland så förfärande mycket 
snabbare, så är behovet av kunskap allt 
större.
   – Även i ett tidigt skede. Våra ambitioner i t 
ex ekoparksprojektet är att fånga upp barn 
och ungdom; få dem att känna att visst det 
är ju kul med en Ipad och en Iphone, men 
det finns ju också andra paddor. Den känslan 
är viktig att förmedla, och därmed sår man 
också ett frö för kunskapen. ■

Foto: Petter Gustafsson
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Stefan Karlsson är ordförande i Skånes nötköttspro-
ducenter, är lantbrukare och driver naturbete på Hovs 
Hallar. En miljö där turister får samsas med kor, får och 
getter. Därmed får de handfast lektion i vad som möjlig-
gör ett öppet landskap, något som för Stefan Karlsson i 
första hand innebär en väl genomförd kapitalisering.

Till en början var lantbrukare Stefan 
Karlsson ”måttligt intresserad” när 
Länsstyrelsen för fem år sedan ställde 
frågan…
   – Naturbete på Hovs Hallar? Nja. Visst, det 
är ju vackert, men då var det mycket mer 
igenväxt, stängslen var dåliga och det 
behövdes röjas ordentligt, t ex kring 
gärdesgårdarna.
   Stefan gick i alla fall en runda med 
Länsstyrelsens representant och pekade ut 
alla brister och vad som behövde åtgärdas. 
Sedan hörde han inget på ett långt tag.
   – Plötsligt ringde de en dag: ”Nu har vi 
gjort allt som du pekade ut. Ska vi sätta 
igång?”.
   Vi sitter på en höjd några hundra meter 
från den stora parkeringsplatsen. Vindstilla 
20 grader, havet skimrande blått bort mot 
Halmstad. Till vänster Hallands Väderö. 
Runt om oss mjukt formade kullar och 
sänkor. Här har nötkreatur betat sedan 
bronsåldern.
   Stefan pekar upp mot en träddunge en bit 
bort.
   – Därifrån och ner till hamnen sträcker sig 
marken, tar en timme att gå. 
   Området är på 100 ha, men det betnings-
bara är endast på 30-35 ha. Det är byn intill 
som har skötselkontraktet, medan Länssty-

kapitaliserat.
   – Det är det som är att vara lantbrukare och 
jag har det i blodet, att man använder 
marken för att hitta ett syfte. Mitt kapital är 
att djuren växer till sig.
   Stefans djur går till den konventionella 
köttproduktionen.
   – Tyvärr finns det ingen som vill sälja 
naturbeteskött i större skala, vi nötköttsföre-
tagare har försökt. För att få ett fungerande 
koncept så måste man öka förståelsen hos 
konsumenten för vad en sådan produktion 
innebär för samhället i stort. Som t ex att det 
har betydelse för våra barn och barnbarn. 
Man måste i högre grad påverka handeln och 
det offentliga, som man gjort vad gäller det 
ekologiska.
   Stefan menar att ett sätt att klara köttpro-
duktionen och samtidigt bevara den 
ekonomiska mångfalden är genom att satsa 
på att lägga stöden på diko med kalv.
   – Det ger väl avbetade betesmarker genom 
fler aktivt brukande kor och kan säkra 
miljömålen för 450 000 ha betesmark och 
definitivt en levande landsbygd. Med ökat 
antal kor med kalv så ökar även volymen 
svenskproducerat kött. Dikorna står för åttio 
procent av den biologiska mångfalden med 
betesmark.
   – Det betyder att vi minskar exporten av 
miljöproblem genom att minska importen av 
kött från andra länder som inte tänker på 
samma sätt.
   Han reser sig
   – Ska vi?
   Vi går en promenad. Stefan berättar om de 
ca 40-talet örter som finns här och hur 
djuren väljer bland dem som de värsta 
finsmakare. Vi fortsätter ner mot en stig som 
kantas av ett buskage och ett klent stängsel, 
och bakom den: Inget! Fritt fall på ett 

relsen har ansvaret för Naturreservatet. Här 
går 35 kvigor, ett fyrtiotal får och även fyra 
getter. Blandningen av djur gör att många 
olika sorters vegetation blir avbetad. 
Dessutom på ställen där det är väldigt svårt 
att röja.
   – Djuren går där jag omöjligt kan göra det. 
Under vissa perioder ser jag dem inte.
   Stefan häller upp lite kaffe och tar fram 
varsin kexchoklad samtidigt som han 
berättar om en ko i vilken blixten slog ner.
   – Vi hittade henne inte förrän efter tre 
dagar, då hade hon börjat lukta, Vi fick 
använda en teleskoplastare för att få upp 
henne, men vi var tvungna, den doften hade 
inte turisterna tyckt om.
   Han skrattar, men blir snabbt allvarlig och 
återgår till ämnet.
   – Betande djur ger ett öppet landskap och 
det i sin tur skapar en levande landsbygd, 
titta bara där!
   Han pekar på gullvivor precis framför oss
   – Fanns knappt inga här för fem år sedan, 
nu har de spritt sig som en löpeld.

Lägg stöd på diko
Fast det öppna landskap som de flesta 
förknippar med en vacker vy, är för Stefan ett 
bevis på att det är betat och därmed 

KLöVaR På HOVs HALLaR
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trettiotal meter ner mot en mal med runda 
kläpperstenar.
   – Ligger en riktig piratgrotta där nere, den 
går in ett tiotal meter. Fast det sägs att när 
någon en gång släppte in en hund så kom 
den upp någonstans borta vid Hov.

Nötkött egen produktionsgren
Vi går vidare och Stefan visar var man har 
röjt med framgång så att djuren kan komma 
till ännu bättre. Vad gäller miljöstöden så 
tycker han att det finns så mycket dokumen-
terat om betesmarkerna idag att de måste 
gå att använda det som verktyg för att 
karakterisera dem.
   – Ersätt för de insatser som man faktiskt 
gör och försök att inte EU-standardisera allt. 
Ta inte för givet att vi alltid har betande djur 
utan värdesätt dem istället.
   Om du fick önska något som skulle skapa 
ännu bättre utfall, vad skulle det vara?
   – Ersättningarna måste vara baserade på 
den insats man gör. Nötköttsproduktionen 
är en egen produktionsgren som bör ses 
som en helhet. Vad man bör göra är att 
påverka tillämpningen av regler genom att 
utgå från brukarens situation.
   Stefan menar att just ersättning för de 
insatser man gör är ännu viktigare efter det 
att nu handjursbidraget har tagits bort.
   – Se till att ersättningarna som ligger på 
marken blir kopplade till djuren och att 
brukaren får stöden. Det ger ett aktivt 
brukande.
   – Återigen, ökad förståelse i samhället för 
vad skånsk och svensk köttproduktion står 
för. Att det värdesätts bättre och att 
mervärdet faktiskt tillfaller företagaren som 
producerar.
   Sedan tar vi våra bilar och kör till ett annat 

ställe där enligt Stefan korna ska befinna sig. 
Mycket riktigt, efter en kortare promenad 
finner vi dem på en strand med en fantastisk 
utsikt över vattnet.
   – När representanten från Länsstyrelsen 
Lantbruk var här senast för att kontrollera 
vad som var betningsbart fick jag inte gå 
med honom. När han kom tillbaks så förstod 
jag att han inte hade räknat in den här 
platsen, ”Det trodde jag inte var betningsbart 
därnere” sa han. Det är sådant jag förlorar 
ersättning på! Minskar marken, minskar 
inflödet av kapital.
   – Vi svenskar ska vara så duktiga jämt och 
följa regelboken, danskar och tyskar är 
betydligt mer resultatorienterade.
   Stefan går in bland korna som omringar 
honom.
   – Ekonomin är nummer ett, det är det som 
jag prioriterar mest, säger han och sträcker 
försiktigt fram en hand mot en kviga. Det är 
vad jag kan skörda per ha som är intressant, 
får man inte lönsamhet i det så fallerar allt 
annat.
   – Samtidigt så har jag i och med betet här 
blivit allt mer medveten om vilken värdefull 
miljö detta är och jag försöker verkligen 
förvalta det. ■

KLöVaR På HOVs HALLaR
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Urban Emanuelsson är en svensk växtekolog, 
professor och forskare som under perioden 
1995-2008 också varit föreståndare för Centrum 
för biologisk mångfald(CBM). Han driver idag 
egna forskningsprojekt samtidigt som han fort-
farande är knuten till CBM och även Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU).

”Landsbygdens natur- och 
kulturarv har förvaltats väl 
och upplevs mer som en 
potential än en belastning”
– Jag har jobbat med det här sedan 
sextiotalet och tycker nog att påståendet är 
en aning stöddigt, åtminstone den första 
delen. Vi är nog fortfarande i en nerförs-
backe är jag rädd. Vad det gäller den senare 
delen kan jag däremot hålla med. Även om 
det fortfarande finns lantbrukare som 
tycker att det där med natur- och kulturarv 
är trams, att det bara ställer till oreda för 
deras verksamhet, så verkar det finnas en 
större bredd idag av dem som är entusias-
tiska.

 

Vad beror det på?
– Nedåtgången är en följd av dålig 
förvaltning. Självklart är de åtgärder som 
vidtas nu oerhört viktig, men de är inte på 
något sätt tillräckliga. Man har sedan 
40-talet förstört så mycket, att det som 
görs idag visserligen bromsar fallet, men 
naturen fortsätter ändå att bli artfattigare. 
Vad som behövs är en genomgripande 
restaurering, för den negativa utvecklingen 
har inte vänt, långt därifrån.

 

Vad ser du för möjligheter 
för en vändning?
– Vad som ska till är att någon initierar och 
driver en genomgripande vetenskaplig 
riskanalys. En bred upplagd undersökning 

för att utreda vad nerförsbacken beror på 
och vad man kan göra. Det KAN vara så att 
initiativet ligger hos Länsstyrelsen, men 
analysen bör initieras från ännu högre håll. 
Låt säga att Länsstyrelsen tar initiativet och 
låter det studsa mot regeringen som 
returnerar ett uppdrag. Det ska givetvis 
också finnas flera olika intressenter, som t 
ex Region Skåne och även de olika 
kommunerna.

 

Men är inte den biologiska 
mångfalden i Skåne väldigt 
stor?
– Vi har den största biologiska mångfalden i 
Sverige men också den tyngsta miljömäs-
siga belastningen. Behovet av en sådan 

”VI haR DeN sTöRSTa BIOLOG I sKA måNGfaLDEN I sVERIGE 
meN OckSå DeN TYNGsTA mILjöBeLasTNINGEN.”
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”VI haR DeN sTöRSTa BIOLOG I sKA måNGfaLDEN I sVERIGE 
meN OckSå DeN TYNGsTA mILjöBeLasTNINGEN.”

riskanalys bedömer jag alltså vara mycket 
stor här i Skåne. Jag har ju jobbat i olika 
forskningsprojekt där landsbygdsprogram-
met har varit inblandat och jag tycker att 
det är ett instrument som man verkligen 
skulle kunna använda i ett sådant här 
sammanhang. Det är också något som 
ligger i linje med den Europeiska landskaps-
konventionen och jag tror verkligen att 
både en studie och på sikt kraftfulla 
åtgärder skulle kunna bidra till förbättring-
ar.

Hur tycker du att Lands-
bygdsprogrammet har 
fungerat i den här frågan?
– Vad gäller Landsbygdsprogrammet rent 
allmänt tycker jag att det t ex inom 
Leader-projektet har tillåtits en aning för 
stor luddighet, inte minst vad gäller mål 
och vad man ska åstadkomma. Att det har 
varit väl fritt att göra saker utan några 
tydliga krav på resultat. Visst, jag kan 
verkligen också se värdet av att involvera 
olika grupper och även att få dem att 
mötas, men det har skett till priset av att 
vissa nödvändiga åtgärder hamnat i 
skymundan och helt enkelt inte blivit av. 
Det är verkligen en avvägning, för samarbe-
ten är också mycket viktiga.

 

Hur upplever du det kom-
munala engagemanget för 
frågeställningar som dessa?
– Det är tyvärr så att man i större och 
därmed starkare kommuner jobbar mer 
framgångsrikt med miljöfrågor än i mindre. 

Som t ex i Lund och Kristianstad där 
Vattenriket idag är ett internationellt 
gångbart exempel på när saker och ting 
rullar väl. Mina erfarenheter är tyvärr att 
man däremot i mindre kommuner är både 
sega och okunniga när de kommer till de 
här frågorna. Vilket givetvis också har att 
göra med resurser och skatteunderlag.

Finns det privata aktörer 
som du kan framhålla som 
goda exempel?
– Utanför det offentliga vill jag gärna 
nämna Carl Piper och Högesta som 
exempel på en verksamhet som framgångs-
rikt och med stort engagemang skapar 
framtida möjligheter vad gäller miljön. 
Visst, de är stora och har de ekonomiska 
musklerna, men bara för att förutsättning-
arna finns så innebär inte det per automatik 
att det händer något i alla fall, det finns det 
tyvärr många andra exempel på.

 

Varför är den biologiska 
mångfalden så viktig?
– Det finns många aspekter på den frågan. 
Låt oss börja med den ekonomiska. Låt 
säga att gran försvinner i Sverige, det skulle 
innebära mångmiljardförluster i vårt land. 
Om du sedan tar blåbär så skulle ett bortfall 
inte vara lika kännbart men märkbart, dels 
för att det plockas och säljs men också för 
att blåbärsriset är en viktig komponent för 
viltets näringsintag. Ännu längre ner på den 
ekonomiska trappan tycks spindelskivling-
arna komma men de är ytterst viktiga för 
skogsträdens tillväxt. Vad som är extra 

intressant med dem är att de olika sorterna 
också vikarierar för varandra och då kan 
man säga att ju fler det finns av dem desto 
bättre är det för något som man kallar 
ekosystemtjänster. Här börjar man glida 
över till den andra änden för argument, d v 
s att ju fler arter det finns desto bättre är 
det och man kommer då också in på andra 
aspekter. T ex vilka blommor ska man 
behålla ur ett turistperspektiv och vilka, så 
att säga, roliga fåglar. Storken t ex behövs 
ju inte men bedöms ändå som viktig för 
bilden av Skåne. Eller ta en turistmagnet 
som drar in massor med pengar, trandan-
sen vid Hornborgasjön. Sedan finns det 
ytterst de etiska argumenten, d v s att vi 
människor har en enorm makt över världen 
och dominerar alla andra arter och då 
måste vi vara ödmjuka och till och med 
resonera i termer av vilken rätt vi har att 
inte ta hänsyn till maximal biologisk 
mångfald. ■
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KUL TUR meD 
kULTUR

Det skånska landskapet är i hög grad frukten av sin historia. Något 
som Helena N Olofsson i Skäpperöd utanför Hörby omsatte till en 
affärsidé. Idag är hennes kulturvandringar i hembygden välbesökta 
av såväl privatpersoner som företag. De får lära sig värdet av kul-
turvård och att vi alla är en länk mellan det förflutna och framtiden.
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För att börja i en lite udda ände. Författaren 
Guy de Maupassant har en gång sagt att det 
nyskapande börjar med att någon tar sig tid 
att titta på något redan existerande 
tillräckligt länge. Då framträder nya mönster i 
det gamla och tankar väcks.
   Att påstå att landskapet runt Helena N 
Olofssons släktgård i Skäpperöd en mil 
sydöst om Hörby är vackert; ja det kan nog 
de flesta. Inte minst en dag som denna, när 
solljuset silas ner genom hundraåriga ekar, 
tycks glöda över böljande ängar kantade av 
prydligt staplade stengärden, blossande över 
fossil åkermark och härvägar och över den 
vindlande vägen upp till Helenas gård.     
   Att däremot se bortom denna vykortsidyll 
och hitta en affärsidé som bär frukt är 
däremot inte alla givet.
   Helena tar emot på gårdsplanen och vi 
sätter oss i skuggan framför bostadshuset.    
   – Det här är mitt föräldrahem. Jag och min 
man flyttade tillbaks hit 2002. Då drev vi 
lantbruk med smågrisar och kor.
   Att hon skulle bli lantbrukare var inte givet 
från början. Hon utbildade sig till florist och 
jobbade åtta år i branschen och har även 
gått en tvåårig estetisk utbildning inom 
fotografi, keramik och måleri.
   Helena ler:
   – Fast för ett tag sedan hittade min 
skrivbok från lågstadiet och redan i den 
skrev jag att jag ville bli lantbrukare och det 
blev jag ju till slut.
   Hon fortsätter:
   – Så småningom så la vi ner det där med 
smågrisar, det är inte det allra mest lönsam-
ma. Vi odlade också korn vilket inte heller 
lönade sig. Så om man vill bo här så börjar 
man såklart fundera över vad här finns som 
man kan ta tillvara och kanske också få 
utkomst av.

Det aktuella i det gamla
2003 började hon och hennes man med 
ekologiska dikor.
   – Året efter så var Sara Aurelius från 
Länsstyrelsen här för att kolla stengärden 
(fast i fortsättningen av samtalet så kommer 
vi skippa d:et i stengärden såsom som 
Helena gör). Jag vandrade tillsammans med 
henne för att jag är nyfiken på omgivning-
arna och det är kul att lära sig något nytt. Vi 
hade mycket gemensamt och fick bra kontakt 
och det var då idén om någon slags vandring 
började spira; att så att säga använda 
omgivningarna till något annat. Även Kamilla 
Persson från Länsstyrelsen har, sedan jag 
lärde känna henne när jag arbetade med 
betesmarksprojektet för LRF, varit ett 
värdefullt bollplank.
   – Jag gick sedan en natur- och kulturguide-
kurs hos Nils-Otto Nilsson i Lönsboda tre 
kvällar och på så sätt fick jag tankarna att 
spinna vidare. Sedan har jag under åren 
byggt på med kurser i marknadsföring och 
storytelling bl a genom Landsbygdspro-
grammet.

   Hon sveper samtidigt med armen ut mot 
landskapet framför oss:
   – Det finns många här i trakten som har ett 
stort intresse av landskapet, trots att vi har 
det inpå knuten och ser det varje dag. Så om 
inte vi tröttnar på det, utan tvärtom, då 
måste det ju också vara intressant för andra.
   Från vandringen med Sara 2003, vidare ett 
projekt för Lantbrukarnas Riksförbund om 
hur man ska bevara de känsliga naturbetes-
markerna, en högskolekurs i kulturgeografi i 
Kristianstad om landskapet i historien, till 
den stora dagen för två år sedan…
   – Ja, i maj 2010 hade jag premiär. Jag bjöd 
in alla intresserade i trakten genom en 
annons i vår lokala tidning Byanytt, det kom 
upp mot tjugofem personer och det funkade! 
Jag tror att det är svårare att prata inför folk 
som man känner, jag tänkte att om jag klarar 
det så måste jag väl också klara att prata 
inför främmande människor.
   – Att tala inför andra var det värsta jag 
visste när jag gick i skolan. Fast det märkliga 
är att jag nu inte har problem. Visst är jag 
nervös innan, det ska man vara för då skärper 
man sig, men jag tycker att det är så roligt 
och då går det mycket lättare. Har man 
dessutom gjort det några gånger så går det 
ju givetvis enklare.

Wow liksom!
Vad som också spelar in menar hon är att 
folk snabbt blir avslappnade. När man 
vandrar så kopplar man av på ett annat sätt 
än om man t ex sitter vid ett konferensbord. 
Det är ett bra sätt att umgås, dessutom är 
det hälsosamt att vara ute i naturen. 
   – Landskapet här är spännande, att vandra 
3 km på slätten i södra Skåne tror jag inte är 
fullt lika kul. Här händer det saker hela tiden. 
Landskapet är småbrutet med enefälader, 
lövskog, odlingsrösen, grunder till gamla 
soldattorp och många olika sorters sten-
gären.
   – Oftast när man ser ut över ett landskap 
så ser man det man ser, men oftast inget 
mer. När någon då kan levandegöra det man 
har framför ögonen upplever man det 
plötsligt på ett helt annat sätt. 
   – Till exempel så finns det en sådan plats 
som ger en sådan där aha-upplevelse för 
deltagarna. En riktigt gammal härväg, d v s 
en väg som användes för truppförflyttningar, 
över 1 000 år gammal. Den leder fram till en 
lika gammal valvbro som är byggd 1870 och 
som jag också berättar om. När man så 
kommer fram till en bäck så säger jag typ 
”och HÄR ligger bron” och då blir det ”wow” 
liksom.
   – Något som mina gäster brukar uppskatta 
är t ex när jag berättar om hur man kan 
datera ett stengäre. Gästen får då något med 
sig hem. En kunskap som man kan använda i 
sin egen hemtrakt eller andra platser man 
besöker.
   Helena fasters man Lennart, som gick bort 
2011, bidrog med många berättelser som 

HELENA N OLOfSsON
aRBETAR meD:

Arrangerar guidade 
vandringar i det 
1000-åriga kulturland-
skapet runt gården 
Högalund. Sedan 2000 
bedriver jag lantbruk 
på min föräldragård med 
ekologiska dikor. På 
beställning säljs lådor 
med kalvkött. Samarbete 
med Strömbecks 
Gårdsslakt & Chark som 
är beläget några km 
härifrån. Att vara 
mamma är egentligen 
mitt allra viktigaste jobb. 

FAMILj: 

Håkan Olofsson, jobbar 
heltid inom bygg och 
anläggning men är även 
en värdefull hjälp i 
lantbruket. Anna  9 år 
Elin 6 år
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ändå sker på ett naturligt vis. Det gör att vi 
lättare kan se oss som en länk mellan det 
förflutna och framtiden, vilket jag personli-
gen känner är rogivande.

Kött som mervärde
Helena har inlett samarbeten i trakten för att 
göra vandringarna ännu mer attraktiva. Det 
närliggande Önneköps bageri levererar 
smörgåsar och kaffe till vandringen plus en 
överraskning.
   Nytt leende:
   – Det är en tårtbit av mördeg kan jag 
avslöja.
   En annan form av samarbete är det med 
Mats speleman från Kölleröd.
   – Vi brukar ta fikan på en plats som heter 
Ekekullen, där låg det en dansbana under 
1800-talet som jag berättar om och då har vi 
arrangerat det så att när jag talat klart så 
kommer Mats uppför backen spelandes på 
sin fiol. Det är alltid mycket uppskattat.
   – Apropå samarbeten så är en bidragande 
anledning till att mina vandringar fungerar så 
bra är att jag har så god kontakt med mina 
grannar. Vi rör oss nämligen bitvis över deras 
betesmarker.
   Helena känner stor tillförsikt inför att 
kulturvandringarna i framtiden ska kunna bli 
ett stabilt ben för verksamheten att stå på, 
även ekonomiskt. Hon ser t ex att allt fler 
grupper från företag anmäler sitt intresse.
   – Snart kommer t ex apoteket i Sjöbo och 
för inte så länge sedan hade jag Länsstyrel-
sen i Västra Götaland här och de hade 
googlat fram mig, sånt är roligt.
   Hon har också utökat erbjudandet genom 
att börjat sälja lådor med kött från de egna 
ekologiska korna, något som vandringarna 
har bidragit till.
   – Folk har frågat om man också kan köpa 
köttet när de sett våra kor. Folk får en extra 
upplevelse när de vet var maten kommer 
ifrån, det är faktiskt också många här från 
trakten som beställer.

Helena har haft glädje av under sina 
vandringar.
   – Bl a om en av hans förfäder som jobbade 
som piga på Stänkelösa Militärboställe under 
slutet av 1700 talet. Under vandringen ser vi 
gården och då återger jag hans historia om 
Ankarströms änka. Det sägs nämligen att 
”Svarta änkan”, som hon kallades här, under 
stort hemlighetsmakeri flyttade in hos 
fältskären på Stänkelösa Boställe. Hon 
lyckades så bra att hon t o m höll sig anonym 
även efter sin död.
   Helenas övergripande tema är historien 
och vad den har att berätta, att historien 
skapar en möjlighet att se hur samhället och 
naturen har utvecklats. Detta utifrån hennes 
eget centrum, Skäpperöd.
   – Allting förändras så snabbt i dagens 
samhälle så det kan vara skönt att se att 
landskapet till viss del har samma karaktär 
som för hundra år sedan. Kan man dessutom 
berätta om utvecklingen genom olika 
historier så får man en känsla för att den 

   – Jag erbjuder nu också en kortare runda, 
på halva tiden, det öppnar upp för barnfamil-
jer eftersom fyra timmar är ofta för lång tid 
för barn att gå runt.
   En annan form av vidareutveckling är den 
som Conny Ohlsson har skrivit om på 
webbplatsen ”Hotspot Kölleröd”: ”TACK!!! för 
att jag fick vara med på denna fantastiska 
utflykt till Bränneristatorpet! och tack till 
Helena som lärde mig något jag inte visste. 
För mig var det en större upplevelse än ni 
kan tro att få återse mitt sommarparadis!! 
Tack!”
   – Jag har under en lång tid intresserat mig 
för en kvinna som bodde några kilometer 
härifrån, långt upp i skogen. Hon var känd 
som den kloka och visa Brännerista-Bengta 
och levde mellan 1872-1950. Hon ansågs 
besitta synsk förmåga och som även kunde 
bota det mesta med örter, både djur och 
människor, undantaget sjukdomar som tbc 
och cancer.
   – Från och med nästa år kommer jag att 
erbjuda en vandring som heter ”Läkande 
örter och den Kloka Brännerista-Bengta”. Där 
kommer jag att väva ihop en berättelse dels 
om denna spännande kvinna som hade 
kunskaper utöver det vanliga och dels vilka 
örter hon använde och hur det i sin tur 
hänger ihop med våra viktiga naturbetes-
markers långa historia.
   Helenas kommer att utveckla sin upplevel-
severksamhet och bredda utbudet av 
vandringar, samt anpassa dem bättre för 
engelska och tyska gäster, eftersom de 
grupper hon haft hittills har haft med egen 
tolk.
   Hon saknar inte precis idéer för framtiden:
   – Jag vill också ta fram en specialvandring 
för skolklasser och finna ett samarbete med 
en konferensanläggning. Jag vill bygga om 
gamla grisstallet dels till en lokal att använda 
i samband med mina vandringar dels till en 
lägenhet att hyra ut veckovis. Dessutom vill 
jag kunna erbjuda ett föredrag med många 
naturbilder för dem som inte har möjlighet 
att gå en vandring själva. ■
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5 RefLEKTIONER ANGåENDe  
ATT LaNDsByGDeNS NaTUR- Och 
kULTURARV haR föRVALTaTS VäL
Och UPPLEVs meR sOm EN POTeNTIaL 
äN EN BeLasTNING

1. 2.

3.

5.

Måns Bruun 
– Miljöavdelningen 
på  Länsstyrelsen

varvas med örtrika eller träd- och 
buskrika. Ett av målen med ersätt-
ningarna var ursprungligen att bevara 
kulturhistoriska och biologiska 
strukturer av höga värden. Om 
turismen ska ges möjligheter att öka, 
som många vill, så är det här en av 
förutsättningarna.

Utifrån ett systemperspektiv 
så har vi på det hela taget ett bra system, som ger 
effekter på brukaren. Nettoeffekten är att miljöer-
sättningarna är effektiva i det perspektivet att fler 
marker hålls i hävd och ett öppet landskap bevaras. 
Ur ett storskaligt landskapsperspektiv så har det varit 
en lyckad åtgärd. Dock, från Länsstyrelsens sida så 
har vi också ett naturvårdsperspektiv, dvs. att det ska 
finnas en variation i markerna så att alla hävdgyn-
nade arter gynnas. Detta är en förutsättning för att 
bevara de biologiska värdena. Här har vi varit mindre 
framgångsrika framför allt i marker med de högsta 
biologiska värdena.

Jag tycker att man borde vara friare att 

utforma miljöersättningarna, att de inte skulle anpassas 

efter gårdsstödet. Ett av de grundläggande problemen 

för den biologiska mångfalden är att Sverige valt att 

lägga stödrätter på betesmarken. Vi tvingas alltså 

anpassa våra betesmarker efter EUs gårdsstöd, vilket i 

grunden är ett rent produktionsstöd som inte har 

något med naturvärden att göra. Det begränsar hur 

mycket träd och buskar, vatten med mera som får 

finnas i slåtter- och betesmarker. Det innebär att det 

finns viktiga element som vi inte ersätter för på grund 

av EU-definitionen för betesmark som stödsystemen 

har. Det innebär också att biologiska värden går 

förlorade eftersom man i stort sett i alla lägen priorite-

rar produktion av fodervärden högre än produktion av 

biologisk mångfald.

En parameter som högst 
troligt kommer att vägas in i den här 
frågan är den om turism. För turister 
är ett varierat landskap något 
positivt och faktiskt, både djur och 
människor tycker om mångfald. De 
rekreativa värdena i betes- och 
slåttermarker ökar om det exempel-
vis finns olika typer av miljöer att 
vistas i, där välbetade öppna partier 

Tidigare, fram till och med 2006, 
hade man krav på obligatorisk 
rådgivning till brukare för att den 
högsta ersättningen för betes- och 
slåttermarker skulle betalas ut. Det 
byggde på att man var ute i fält och 
tillsammans med brukaren upprät-
tade en plan över åtgärder för att 
gynna både de biologiska och 
produktionsvärdena. Sedan tog 
Jordbruksverket i princip bort 
finansieringen till rådgivning och kra-
vet på att den skulle vara obligatorisk 
vilket innebar att Länsstyrelsen 
prioriterade ned den. Idag har vi ett 
nytt system som bygger på att man 
ska fylla i standardiserade formulär. 
Det bidrar inte precis till ett förfinat 
stöd för den biologiska mångfalden. 
Man kan säga att generella stöd ger 
generella effekter, medan det som 
ofta behövs är riktade speciella 
insatser och där är den personliga 
rådgivningen av avgörande bety-
delse. 

Dagens system subventionerar 
ofta de öppna lättskötta markerna på 
bekostnad av de mer varierade. Jag 
skulle önska ett mer differentierat 
system som medgav att man kunde 
ersätta för skötsel även i mer svår-
skötta marker med hög biologisk 
mångfald. Det skulle visserligen vara 
mer komplicerat ur administrativ 
synpunkt, men ge helt andra möjlig-
heter utifrån landskapets inneboende 
förutsättningar. Detta skulle kunna 

4.
leda till ett bättre bevarande och på 
sikt ökad biologisk mångfald. 
Generellt kan man säga att alla 
förenklingar av administrativa skäl 
innebär en nedprioritering av den 
biologiska mångfalden. De görs för 
att det inte finns resurser , kombine-
rat med att vi inte fullt ut förstår 
värdet av den biologiska mångfalden, 
samt att stödsystemen eftersträvar 
produktionslönsamhet för brukarna i 
väldigt hög grad.
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Ängs- och betesmarker är de artrikaste naturtyperna i Sverige. 
Dagens ängs- och betesmarker är bara en liten rest av det ägoslag 
som förr bredde ut sig över stora delar av det svenska landskapet. I 
landsbygdsprogrammet finns två nivåer för ersättning till ängs- och 
betesmarker. Det handlar i de flesta fall om grundläggande skötsel 
men en högre ersättning ges till särskilt värdefulla marker, 
t ex med rik flora och fauna. 

STaTIsTIK

De naturliga fodermarkerna, som aldrig har 
gödslats eller plöjts upp, tillhör de allra 
artrikaste naturtyperna i vårt land. Sådana 
särskilt värdefulla marker inventeras och 
finns presenterade i Jordbruksverkets 
databas TUVA (www.jordbruksverket.se)

Syftet med betesmarksstödet i landsbygds-
programmet är att bevara och förstärka 
hävdgynnade natur- och kulturmiljövärden.

När man söker stödet förbinder man sig att 
sköta marken enligt vissa regler i fem år. Det 
innebär bl a att betesmarker ska betas varje 
år och slåtterängar ska skördas årligen, men 
även att träd och buskar av igenväxningska-
raktär ska tas bort. 

Defintionen av betesmark, med max antal 
träd/ha och storleksbegränsning på buskage 
och småvatten, är en EU-regel som ofta 
diskuteras med anledning av att stora 
biologiska värden finns just i områden med 
varierad växtlighet. Synen på ökad biologisk 
mångfald och EU:s regler för jordbrukarstöd 
överensstämmer inte alltid. 

Årligen betalas 92 miljoner kronor ut för 
skötsel av 47 000 ha slåtterängar och 
betesmarker i Skåne.

äNGs- Och BeTesMARkeR 
I sKåNeDiagrammet visar andel av arealen 

särskilt värdefulla ängs- och betesmarker i 
Skåne (TUVA) som sköts med miljöersättning.

Arealen ängs- och betesmarker med särskilda 
värden som sköts med hjälp av miljöersätt-
ningar minskade mellan 2008 och 2010 i 
Skåne. Det kan till stor del antas bero på att 
man vid en blockinventering (geodatakontroll) 
ritade bort träd- och buskrika områden som 
inte längre kunde godkännas för jordbrukar-
stöd. Däremot har antalet värdefulla ängs- 
och betesmarksobjekt i Skåne legat konstant 
på ca 3 100 st mellan 2008 och 2010. 

(Källa: Jordbruksverkets rapport 2012:41 ”Betesmarker 
och slåtterängar med miljöersättning)
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Kartan visar arealen ängs- 
och betesmarker med miljöersätt-
ningar för särskilda värden 2011.

Av Skånes 47 000 ha ängs- och 
betesmarker får ca 18 500 ha 
ersättning för särskilda värden. I 
synnerhet strandängar utmärker sig 
när det gäller marker med särskilda 
värden.

Kartan visar förekomsten av 
nötkreatur och får, omräknat till 
djurenheter.  

Bristen på betesdjur, främst i norra 
Skåne, är ett hot mot den biologiska 
mångfalden. Tillgången på betesdjur 
är helt avgörande för att förvalta de 
särskilt värdefulla betesmarkerna. 

äNGs- Och BeTesMARkeR 
– TYDLIG kOPPLING meLLAN DjUR 
Och BIOLOGISk måNGfaLD

(Källa: CDB, december 2012)

(Källa: Jordbruksverket)
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BESLUTaDe 
föReTaGSsTöD 

Kartan visar beslutade företagsstöd för 
förvaltning av landsbygdens natur- och 
kulturarv 2007 - 2011. *

Väldigt få företagsstöd är sökta och beviljade i 
syfte att stärka Skånes natur- och kulturarv.

557 985 kronor

Skånes kommuner

10 x 10 km

BESLUTaDe 
PROjEKTSTöD 

sTöD GeNOm 
LeADER

Kartan visar omfattningen av beslutade projekt för förvaltning av landsbygdens natur- och 
kulturarv som fått stöd genom Leader 2007 - 2011. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. 
I Leader är det de som bor och verkar i området som tillsammans driver på utvecklingen i 
bygden. Det sker genom samarbete mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Läs mer på 
www.leaderiskane.se.
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1,9 milj kr
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0,9 milj kr
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2,1 milj kr
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1,0 milj kr
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3,0 milj kr

10 st
3,7 milj kr

föRDELNING AV sTöD föR föRVALTNING AV 
LaNDsByGDeNS NaTUR- Och kULTURARV I sKåNe 

Stöd till satsningar för förvaltning av landsbygdens natur- och kultur-
arv går att söka genom företagsstöd, projektstöd och Leader.

Under perioden 2007 - 2011 beviljades 18 projekt 
stöd för förvaltning av landsbygdens natur- och 
kulturarv genom projektstöd. Den totala summan 
som beviljades var ca 7,8 milj kr. *

* (Källa: Jordbruksverket)
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Antal humlearter/gård
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gårdar
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Diagrammet visar skillnader 
mellan antalet humlearter i skånsk 
mellanbygd och slättbygd, samt mellan 
ekologiska och konventionellt brukade 
gårdar. Man har alltså fler arter av 
humlor på ekologiska gårdar oavsett var 
i Skåne man befinner sig. Skillnaden vad 
gäller mängden är dock större i 
slättbygden. En effekt av både hur 
marken brukas och hur landskapet i stort 
ser ut. Något som gör att det kan finns 
fler boplatser och blommor där man 
hittar många humlor. 

Mellanbygd innebär att det omgivande 
landskapet är småbrutet med åkrar och 
betesmarker, slättbygd är dominerat av 
åkerlandskap.  24 skånska gårdar är med 
i urvalet och de är parade så att man får 
6 par med ekologiska och konventionella 
gårdar av ungefär samma storlek från 
varje typ av landskap (dvs mellanbygd 
och slättbygd).

(Källa: Rudlöf et al. 2008  Biological Conservation, 
s 417-426)

DEN BIOLOGISka måNGfaLDEN
– sTöRRE På EKOLOGISka GåRDAR 
Och I meLLANBYGD

... 25 766 
hamlade 
träd och ...

... 4 973 km stenmur 
med hjälp av stöd från landsbygdsprogrammet.

522 mIL 
kULTURVäRDEN

De kulturvärden som finns i dagens odlings-
landskap är resultatet av att människan har 
brukat jorden och de utgör vktiga livsmiljöer 
åt växter och djur.

I Skåne 
förvaltas ca 
256 km 
alléer, ...
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INTERNaTIONELLT 
–  hUR seR DeT UT I eU?

Varje medlemsland i EU har ett eller flera 
program för utveckling av landsbygden. 
Det finns totalt 95 landsbygdsprogram 
inom EU. Länder med självstyrande 
regioner har ett program per region. 
Exempelvis har Tyskland 14 program och 
Spanien 22 stycken. Sverige har ett 
program. Finansiering görs genom lands-
bygdsfonden, den Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdens utveckling. 
Dessutom tillkommer ungefär lika 
mycket nationella offentliga pengar.
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INTERNaTIONELLT 
Olika prioriteringar i olika 
länder
Alla länder har någon form av 
miljöersättningar för att bevara och 
utveckla naturresurser, ekologiskt 
jordbruk och biologiska och kultu-
rella värden. Som regel finns någon 
form av basnivå på ersättningarna. 
Denna kan de flesta ansluta sig till 
för de mest elementära åtgärderna. I 
stigande skala finns sedan högre 
ersättningsnivåer och därmed fler 
regler som ska uppfyllas. 

Danmark 
Många miljöersättningar liknar dem 
i Sverige men i Danmark finns t ex 
ersättning för läplanteringar eller 
andra strukturer som minskar 
erosionen och/eller är positiva för 
biologisk mångfald. På sätt och vis 
är det motsatta förhållanden till dem 
i Sverige, där man genom ersättning 
till skötsel av landskapselement ger 
ersättning för röjning av buskar och 
sly i åkerdiken.

England
Det engelska landsbygdsprogram-
met präglas av detaljstyrning och 
väldigt många valmöjligheter med 

poängbedömningssystem som 
grund. Olikheterna illustreras bl a av 
stöd till stängsel för att skydda (!) 
skogsmarker från betesdjur samt 
stöd för integration med friluftsliv 
och tillgänglighet. Stöd ges även för 
sambete mellan nötkreatur och får 
på betesmarker för att få ökade 
biologisk mångfald i betesmarken. 

Finland
I Finland har man ett system som 
kan tvinga brukare att genomföra 
åtgärder på sin gård för att över 
huvudtaget få vara med i ersätt-
ningssystemet. Trots det är anslut-
ningsgraden hög. Den enskilt 
viktigaste åtgärden i åkerlandskapet 
är ersättning till bevuxen, blomrik, 
gärna långliggande träda (>2 år), 
som visat sig ha positiva effekter 
både på biologisk mångfald och 
växtnäringsläckage.

Frankrike
I Frankrike finns stöd för extensivt 
brukade betesmarker. Dessa kan 
vara permanenta men även tillfälliga 
där de får flyttas en gång under en 
femårsperiod. Det är även möjligt 
att få ersättning för växelbruk! 
Jordbrukaren förbinder sig då att 

under en femårsperiod rotera minst 
tre olika sorters grödor på fältet 
som ingår, samt att samma gröda 
inte odlas två år i rad på ytan. Även 
honungsbin är viktiga för biologisk 
mångfald. Det är t.ex. möjligt att få 
stöd för att placera ut honungsbin i 
Natura 2000-områden.

Österrike
I Österrike finns bl a ett stöd för att 
avstå från ensilage och i stället 
skörda hö. Målet är att minska 
skador på markhäckande fåglars 
bon, öka födotillgången för fåglar 
samt ge möjlighet till större blomri-
kedom i landskapet. 

Uppföljning
Inom vattenkvalitet och ekologisk 
odling så har de flesta länder 
studerat och noterat positiva 
effekter av miljöersättningarna. 
Inom biologisk mångfald och 
kulturvård har generellt sett ingen 
eller väldigt begränsad uppföljning 
skett enligt halvtidsredovisningarna. 

(Källa: Hur kan Landsbygdsprogrammets 
miljöersättningar förbättras, SJV Rapport 
2012:24)
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FRamåTBLIcK  

Vi kommer fortsätta att anlägga våtmarker, dam-
mar och skyddszoner för att minska näringsläckage 
vilket kommer ge en förbättrad vattenkvalitet och 
biologisk status på våra skånska sjöar och vatten-
drag. 

En stor del av våra hävdade gräsmarker kommer 
även i framtiden skötas miljövänligt utan gödsling 
eller bekämpningsmedel i Skåne. De kulturbärande 
elementen som stenmurar, diken och åkerholmar 
kommer att synliggöras och skötas så att det 
biologiska och kulturella arvet förvaltas väl ur ett 
landskapsperspektiv. 
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FRamåTBLIcK 

fORTs.

Vi kommer att tänka mer i landskapsperspektiv 
när det gäller biologisk mångfald och skötsel av 
strukturer med kulturhistoriska värden. Detta 
kommer att leda till en ökad samverkan på lokal 
nivå och bättre förutsättningar att bevara och 
utveckla värdefulla miljöer och arter. 

POSITIVA ASPekTER

Hantera ett regelverk som är 
komplicerat och inte tillämpat för 
att främja miljö-, natur- och 
kulturvärden.

Betes- och slåttermarker och 
småbiotoper sköts inte optimalt ur 
ett kulturhistoriskt och biologiskt 
perspektiv. 

TyDLIGa UTmaNINGAR:

Fo
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Landskapsperspektivet utvecklas 
– samverkan ökar på lokal och 
regional nivå, förutsättningar för 
att bevara miljövärden och 
mångfald ökar mer än insatsen. 
• Vattendrag kan få kontinuerliga skyddszoner och närings-

fällor längs stora delar av sträckningen.
• Möjligheten för arter att sprida sig i landskapet ökar.
• Betesdjursförmedling ger positiva samordningsvinster för 

såväl djurägare, markägare och kultur- och naturvärden 
och fler marker kan hållas i hävd.

• Ålderskontinuiten hos skyddsvärda träd ökar och bevaras. 
• Tillgängligheten i odlingslandskapet kan öka.

Gräsmarker 
– skötseln anpassas efter de 
regionala förhållandena.
• Slåtter- och betesmarker ser olika ut i olika delar av landet 

och skötseln behöver anpassas efter detta. Viktiga 
strukturer som träd, buskar, vatten, stenmurar, hällar och 
öppen sand måste kunna ingå i våra betesmarker för att 
bättre optimera skötseln i avseende på kulturvärden och 
biologisk mångfald.

• En ökad variation av blommande växter, buskar och 
välbetade områden är förutsättningen för en hög 
biologisk mångfald i våra hävdade gräsmarker. 

• Skötseln av småbiotoper och kantzoner blir mer flexibel 
så att både kultur- och naturvärden tillgodoses i slättbyg-
den. Olika organismer gynnas av olika typer av skötsel, 
exempelvis mängden skötta element respektive träd- och 
buskar.

• Rådgivning till brukarna ökar, myndigheter och brukare 
tar gemensamt fram en skötselplan för biologiskt och 
kulturhistoriskt viktiga marker.

• Träd och buskar tillåts i högre utsträckning längs med 
vattendrag då dessa skapar variation både i vattnet och 
på land. Gårdsstödet tas bort från marker med de högsta 
biologiska värdena och kompenseras med andra medel.

Reglerna 
– kommer att bli enklare att förstå 
och tillämpa, regelverket stabilt 
vilket på sikt minskar behovet av 
kontroller och gör hela 
hanteringen mer kostnadseffektiv. 
• Regelverket blir tydligt och stabilt under hela stödperio-

den och endast smärre justeringar sker mellan åren.
• Administrationen minskar för både brukare och myndig-

heter. Myndigheterna får en minskad tillsyn och ökad 
rådgivande funktion.

Uppföljning av biologiska och 
kultuhistoriska värden 
– för att uppfylla syftet med 
ersättningarna.
• Ett system utarbetas för att följa upp de biologiska och 

kulturhistoriska värden som är grunden för ersättning-
arna, framför allt i marker med särskilda värden, men även 
slättbyggdens småbiotoper.

• Återkoppling till såväl rådgivare som brukare för att öka 
kunskapen, utveckla skötseln, sprida goda exempel, och 
stimulera framtida åtgärder.

ÖNSkaDe fRAMTIDSscENARIeR:
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SkåNSk LANDSBYGDsKRafT!
Landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till 
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då Landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne? 
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika 
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt 
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad 
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta samman-
taget kallar vi för ”Case”.

I din hand håller du en av 11 presentationer som visar på vilket sätt Landsbygdspro-
grammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det 
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.LaNDsByGDSkRAFT.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: O
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Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer 
som en potential än en belastning

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de 
besökande och boende

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergipro-
duktion har Sveriges oljeberoende minskat

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska 
maten har ökat

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella 
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

Arealen ädla lövträd ökar
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