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Hur mycket Hur mycket äängsngs-- och och 
betesmark finns det?betesmark finns det?

1951, SCB1951, SCB 375 000 ha375 000 ha
1992, 1992, ÄÄoHoH 199 000 ha199 000 ha
2004, 2004, ÄÄoBoB 270 000 ha270 000 ha

ÄÄngsngs-- och betesmarkeroch betesmarker

ÄoB 270 000 ha
Särskilda värden

220 000 haÄoB
270 000 ha

Har ersättning
480 000 ha

Alla 
ängs- och betesmarker?
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Vilka marker finns med?Vilka marker finns med?
ÄÄngsngs-- och Betesmarksinventeringen, och Betesmarksinventeringen, 

ÄÄoBoB

 FloravFloraväärden inklusive Funga  rden inklusive Funga  
 FaunavFaunaväärdenrden
 NaturtypsvNaturtypsväärden Natura 2000rden Natura 2000
 TrTräädvdväärden, rden, grovagrova--hamladehamlade vväärdefullardefulla
 VVååtmarkertmarker
 KulturmiljKulturmiljöövväärdenrden
 HHäävdgynnade! vdgynnade! 
 > 0,1 ha                                    > 0,1 ha                                    

VVäärdefulla grrdefulla grääsmarker i TUVAsmarker i TUVA

35 000 ha 
restaurerbara

7 000 ha äng

229 000 ha bete
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ÄÄoBoB blir TUVAblir TUVA

 www.sjv.se/tuvawww.sjv.se/tuva
databas med resultatet 2002databas med resultatet 2002--2004. 2004. 
uppdateras uppdateras frfr o m 2010  o m 2010  

 SSöök pk påå llään, kommun, fn, kommun, föörsamlingrsamling
 SSöök pk påå hhäävd eller naturtyp Natura 2000vd eller naturtyp Natura 2000
 SSöök efter enskilda arterk efter enskilda arter
 SSöök pk påå olika volika vååtmarker, hamlade trtmarker, hamlade trääd, d, 

äängslador, stenmurar, sandblottorngslador, stenmurar, sandblottor……
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ÄÄoBoB & TUVA& TUVA

 En inventerare som gEn inventerare som göör ett besr ett besöök vid ett k vid ett 
tillftillfäälle i en marklle i en mark……

 Underlag Underlag 
 Jordbruksverket och lJordbruksverket och läänen fortsnen fortsäätter. tter. 

Databasen kompletteras 2010Databasen kompletteras 2010
 Bidra!Bidra!

UppdragetUppdraget

 75 % av marker i 75 % av marker i ÄÄoBoB har miljhar miljööersersäättningttning
 50 % av 50 % av äängarna i ngarna i ÄÄoBoB har miljhar miljööersersäättningttning
 Arealen av vArealen av väärdefulla marker minskar rdefulla marker minskar 

inom miljinom miljööersersäättningar!ttningar!
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--TUVA TUVA ––
””restaurerbarrestaurerbar”” eller eller ””mmööjlig jlig äängng””

 MMååste det alltid betas?ste det alltid betas?
 ÄÄr detta mr detta mööjligheten?jligheten?
 1 1 ½½--åårsrs bete?bete?
 SlSlååtter med sntter med snöörere
 BrBräänningnning

MMööjliga jliga äängarngar


