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betesdjur till 
sjöss bevarar 
mångfald på 
skärgårdsöar

Östersjön har världens största 
skärgård. Många upplever skär-
gården som ett opåverkat och vilt 
landskap men det är framförallt 
ett kulturlandskap. Fiskare och 
småbrukare, oftast samma per-
son, har bedrivit boskapsskötsel 
under många hundra år, vilket 
bidragit till gräsmarker med en 
hög artrikedom av växter och in-
sekter. Den traditionella förflytt-
ningen av betesdjur mellan öar 
och gräsmarker har varit funda-
mental för att bibehålla artrike-
domen på öarna.
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Bonden på Gällnö i Stockholms skärgård 
flyttar sina får med båt mellan olika öar.
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N
aturbetesmarker på både 
fastlandet och i skärgår-
den har försvunnit un-
derdesenaste100åren
på grund av både jord-

bruketsochskogsbruketsmodernisering,
med stora negativa konsekvenser för 

många växt- och djurarter.
Den mest grundläggande proces-

sen för växters artrikedom och 
förekomst är spridning. Många 

växter,specielltdesomär
typiskaförgräsmarker,är

spridningsbegränsade 
ochfinnsdär-
för inte på alla 
platser i ett 
landskap trots 

att förhållande är 
lämpliga. samtidigt 

som arterna har svårt 
att sprida sig så är just sprid-

ningen fundamental för att upp-
rätthålla ett landskaps artrikedom. 

Betesdjur är oerhört 
effektivapåatt
sprida frön. 
exempelvis 

kanenendako,via
komockor,sprida96000frön

av blåklocka på en växtsäsong. Då 
är inte de frön som fastnar i päls och 

på klövar medräknade.

Naturbetesmarker artrikast
Naturbetesmarker på fastlandet tillhör 
de artrikaste växtsamhällena på jorden 
med ibland 30–40 olika växtarter på en 
kvadratmeter.långvarighävd,utanplöj-
ning eller konstgödsel och ibland över tu-
senåravgräsmarksskötsel,harbidragit
till den höga artrikedomen. gräsmarker-
na i skärgården är oftast lite artfattiga-
re helt enkelt för att de är yngre. För tu-
senårsedanlågdeflestaavöarnaun-
der vatten och har sedan höjt sig över ha-
vet i och med landhöjningen. Å andra si-
dan är många av de gamla åkrarna som 
finnsiskärgårdenochsomidaganvänds
som betesmark ovanligt artrika jämfört 
med de på fastlandet. Förutom att betes-
djureneffektivtspriderfröntilldeforna
åkrarna är ytterligare en positiv faktor att 
konstgödsel använts i begränsad omfatt-
ning och att inga tunga moderna jord-
bruksredskap kompakterat jorden när 
den brukades. Konstgödsel gynnar ett få-
tal växter vilket leder till att många kon-
kurrensvaga arter försvinner.

skärgårdens jordbruk
Människan har varit närvarande i skär-
gården sedan de första öarna steg ur ha-
vet,förstsomjägareochfiskareochse-
dansomfiskareochjordbrukare.jord-
täcket på skärgårdsöarna är tunt efter-
somhavsvågornaharspolatavdetfina

materialetsåattendastsmåfickoravlite
djupare jordar kvarstår. Därför blir betet 
magert. De tidiga jordbrukarna på öar-
na var tvungna att ha ett nätverk av öar 
för att betet skulle räcka för djuren över 
sommaren. Både djur och hö transporte-
rades med båt mellan öarna för att åter-
vända till hemön under vintersäsong-
en.Vardetnäramellanöarnafickdjuren
simmaochpigorfickfärdasmedbåtför
att mjölka djuren. idag har denna form 
av skärgårdsjordbruk i princip försvunnit 
fråndeflestaöarruntomiÖstersjön.

Ett landskapsexperiment
Många studier har fokuserat på växters 
spridningsbegränsningar i fragmentera-
de landskap medan få har studerat hur 
eneffektivspridningkanpåverkaartrike-
domen positivt. sådana typer av experi-
ment blir oerhört komplexa och svåra att 
genomföra då det nästan är omöjligt att 
jämföra med områden där spridning ute-
slutits.

genom att forska på öar kring gäll-
nö och stavsudda i stockholms skärgård 
kunde vi göra ett naturligt landskaps-
experiment. vi jämförde antalet växter på 
gräsmarkerpå14öar,därdetfinnstra-
ditionellbetesflyttavboskap,med13in-
tilliggandeöardärdetfortfarandefinns
öppna gräsmarker men där traditionen 
attflyttabetesdjurmellanöarnaupphör-

Betesdjur är oerhört effektiva på att 
sprida frön. Exempelvis kan en enda 
ko, via komockor, sprida 96 000 
frön av blåklocka på en växtsäsong.
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deför20–100årsedan.Pågräsmarker-
na räknade vi antalet växter i vegetatio-
nen och tog jordprover för att undersöka 
hur många olika växter som fanns i frö-
banken.

bra för biologisk mångfald
Avdetotalt177olikaväxtarternavihit-
tadefanns113ifröbankenoch147i
vegetationen.landskapdärflyttenav
betes djur upphört hade lägre artrike-
dom. Nästan en tredjedel av arterna 
hade försvunnit på de öar där man slu-
tatattflyttaruntbetesdjurenellerslutat
med bete överhuvudtaget. inom de in-
venterade områdena var förekomsten av 
gräsmarksspecialister nästan dubbelt så 
högpåöarmedbetesflyttjämförtmed
öarutanflyttandebetesdjur.Ingaan-
dramiljövariabler,såsomstorlekenpå
ön elle r gräsmarken eller avståndet till 
närmstagräsmark,varsåviktigaförden
biologiska mångfalden som den traditio-
nellaflyttenavbetesdjur.

vartefter arter försvinner så blir gräs-
markernamedochutanbetesflyttmer
och mer olika varandra. Först försvin-
ner de växter som är sämst på att spri-
dasig,exempelviskattfot,ochdesomär
starkt specialiserade att växa i gräsmar-
ker. De blir lätt utkonkurrerade och är of-
tast svårspridda. Fröbanken kan verka 
somenbuffertibörjanochmotverkaart-

utarmningen.Påöarnautanflyttandebo-
skap var även antalet växtarter i fröban-
ken lägre. När väl växter börjat försvinna 
ilandskapetsåfinnsdetriskförattut-
döendet accelererar. speciellt oroande är 
att många arter försvunnit på så kort tid 
som 20 år. När växterna väl försvunnit är 
detsvårtattfåtillbakadem,ochdettar
många år att återställa mångfalden.

flytt av betesdjur viktigt
Traditionellskötselmedflyttavbetesdjur
mellan olika gräsmarker och öar är oer-
hört viktig för att bevara biologisk mång-
fald i skärgården. För att det ska kun-
naskemåstedetfinnasekonomiskaför-
utsättningar för skärgårdsbrukarna att 
fortsätta ha betesdjur och båtar som kan 
transportera dem mellan olika öar. re-
sultaten visade att genom att länka sam-
man isolerade gräsmarker via betesdjur 
somflyttaskandenegativaeffekterna
av landskapsfragmentering minska. re-
sultaten från studien kan direkt överfö-
ras till alla typer av fragmenterade na-
turbetesmarker,därdenaturbetesmarker
som är kvar liknar öar i ett hav av skog 
ochåker.Systematiskflyttavbetesdjuri
en större skala är relativt ovanligt i sve-
rige idag men det är ett förhållandevis 
kostnadseffektivtsättattbevarabiologisk
mångfald.Z

tExt OcH kONtakt:

Sara Cousins och Jan Plue,  
Institutionen för naturgeografi,  
Stockholms universitet  
sara.cousins@natgeo.su.se

växtERs spRiDNiNg
Växters spridning är mer komplex än för 
de flesta djur. För att det ska bli frön som 
kan sprida sig behövs det oftast polli-
natörer. Det mogna fröet kan spridas 
med vind eller vatten men många växter 
behöver annan hjälp. Djur kan sprida de 
flesta fröer, antingen i kroppen eller i 
pälsen, hovar och klövar, och genom att 
betesdjuren flyttas så kan många fröer 
flytta med. Tramp från hovar och klövar 
kan ibland göra blottor i tät vegetation 
vilket bidrar till att det finns lämpliga 
platser där fröer kan gro och en ny 
planta etablera sig. Alla steg från pol-
linator till att fröet sprider sig, kan gro, 
bli en ny blommande planta och i sin 
tur sätta frön påverkas av växtplatsens 
fysiska och biologiska egenskaper. Det 
omgivande landskapet påverkar polli-
natörerna och deras förmåga att sprida 
pollen och själva fröspridningen. Många 
fröer kan bli liggande kvar i marken 
och bilda en fröbank under många år 
och därigenom sprids växten över tid. 
Frön från fröbanken kan börja gro efter 
många år om miljöfaktorerna är bra.

Helikoptervy över Lådna med flera 
omkringliggande öar som ingick 
studien i Stockholms skärgård.
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