
                                             

Skötsel av kulturpräglad natur - Kurser 2022  

 

Här kommer information om planerade kurser inom Naturvårdsverkets, Riksantikvarieämbetets och 
Skogsstyrelsens gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om 
ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet.  

I år planerar vi att genomföra följande kurser  

• 11-12 maj Inägomarker 
• 8-9 juni  Skogsbete på Gotland 
• 16-18 augusti Nordlig fodertäkt 
• 28-29 september  Skogsbete i Uppland 

 

Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur olika marker kan skötas och restaureras för att på bästa 
sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden. Vi kommer att kombinera ekologisk, historisk 
kunskap och praktiska förutsättningar för att tillsammans diskutera skötsel och restaurering i de 
skogsbeten vi besöker. 

Anmälan görs på hemsidan  https://www.slu.se/kulturpraglad_natur  preliminärt från vecka 10.  

 

Inägomarker 

Inägomarker, dvs markerna närmast bebyggelsen, har varit åkrar, slåtterängar och betesmarker. I 
dagens landskap kan därför finnas biologiskt kulturarv från en stor variation av markslag, småmiljöer 
och skötselkomponenter, vilka behöver olika slags hävdregimer för att bevaras. Inägomarker utgör 
en stor del av landets idag hävdade ytor och det finns all anledning att fördjupa kunskapen om hur 
skötseln bäst bevarar dess biologiska mångfald, biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden. 
Besöksmål är kulturreservatet Stensjö by och gårdar i Bråbygden. 

 

https://www.slu.se/kulturpraglad_natur


                                             

Skogsbete 

Kursen kommer att handla om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög 
krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Skogsbeten och andra naturbetesmarker var helt 
nödvändiga i det förindustriella jordbruket. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen 
Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på 
biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.  

 

Nordlig fodertäkt 

I många av Sveriges nordliga jordbruksbygder har boskapsskötseln varit helt central och mycket 
omfattande. Stor boskapsstock och lång stallningsperiod skapade behov av stora arealer slåtter- och 
betesmarker. Nyttjandet av dessa utmarker fortsatte ofta längre in i sen tid än söderut, och många 
slåtter- och betesmarker är fortfarande i bruk, inte minst genom fäbodbruket. Under kursen ser vi 
närmare på några av jordbrukets olika typer av fjällnära slåtter- och betesmarker med Funäsdalen i 
Härjedalen som bas. Här i Sveriges högst belägna landskap med sin kalkrika mark är både 
kulturhistorien och artrikedomen ännu levande. 

 

Målgrupp och intresseanmälan 

Målgruppen är de som jobbar med skydd och skötsel av landskap inom naturvård och 
kulturmiljövård, framför allt på myndigheter. 

Kurserna kommer att kosta 4 500 kronor (inklusive kursmaterial, mat och logi).  

Läs mer på https://www.slu.se/kulturpraglad_natur. På denna sida publiceras mer detaljerad 
information om kurserna, kursmaterial samt möjligheten att anmäla sig.  

 

Myndighetskontakt 

Naturvårdsverket:  Mikael Lindberg, mikael.lindberg@naturvardsverket.se 

Riksantikvarieämbetet: Åsa Thorsell, asa.thorsell@raa.se  

Mattias Schönbeck, mattias.schonbeck@raa.se 

Skogsstyrelsen:  Emma Liljewall, emma.liljewall@skogsstyrelsen.se  
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