
Visste du att 18 procent av vår värdefulla ängs- och betesmark har försvunnit 
på 10 år? Och trenden fortsätter om ingenting görs. Det är dags att diskutera 
hur denna förändring påverkar oss alla och vad som krävs för att utvecklingen 
ska vändas. Frågorna är många. Tillsammans har vi svaren.

Kan vi låta marker växa igen där man kan producera livsmedel sett i 
perspektivet av behovet att försörja en växande världsbefolkning?

Vad händer med den unika artrikedomen och vårt ansvar att bevara den 
biologiska mångfalden? Hur tas kulturvärdena i landskapet tillvara inför 
framtiden? Vilken påverkan får igenväxningen på människors upplevelser 
och boendemiljö? Vad betyder det för landsbygdens näringsliv och för 
förutsättningarna för rekreation och turism? 

Vad händer när Sverige växer igen?

Skillnaden mellan mark som betats och mark som inte betats
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Målet med bushresan är öka vår medvetenhet om betydelsen av att det 
finns företag med betande djur för att bevara ett variationsrikt och vackert 
landskap. De ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, 
bra boendemiljö, turism, rekreation, pollinerande insekter och andra 
ekosystemtjänster. Under resan vill vi lyfta konsekvenserna av att marker 
växer igen, men även ta upp en diskussion om hur man kan bevara det 
öppna landskapet och göra de igenväxande delarna levande och vackra igen. 
Fundera över följande frågor:

Vad kan vi göra för att stoppa igenväxningen?

Hur kan konsumenten få större kunskap om sambandet mellan det vi äter 
och det öppna och levande landskapet? 

Vad kan handeln, restaurangnäringen och andra aktörer i livsmedelskedjan 
göra för att öka efterfrågan på livsmedel från svenska betande djur? 

Vad kan politiker och tjänstemän göra inom exempelvis regionalpolitiken, 
gällande politiska villkor för lantbrukare och offentlig upphandling för att 
den negativa trenden inom de gröna näringarna inte ska fortsätta? 

Hur kan vi göra det mer attraktivt att vara djurbonde?

Här har vi samlat länkar och kunskap om de svenska betesmarkerna och om 
den miljönytta som de gröna näringarna i Sverige ger. 

www.landsbygdsnatverket.se/bushresan         # bushresan

Med QR-koden kommer du direkt till vår sida.
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