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17 A Biologisk mångfald  

Beskrivning av gården 
Kalle och Lisa brukar 250 ha åkermark ekologiskt sedan några år tillbaka. Tidigare drevs gården 
konventionellt.  
 
Växtodlingen är varierad och den sjuåriga växtföljden består av: vårkorn + ins, vitklöverfröodling, 
höstraps, höstvete, havre, ärt, höstvete. På gården bedrivs även ekologisk äggproduktion. 
 
Det finns även en del mindre trädor som bara putsas. De flesta av dessa trädor innehåller 
mestadels bara gräs. 
 
På gården har det länge funnits ett stort jakt- och naturintresse vilket har resulterat i att man gjort 
en hel del åtgärder för att gynna framförallt fältvilt men även pollinerande insekter. De vill gärna 
göra fler saker för att gynna biologisk mångfald, framförallt pollinerare och nyttoinsekter och det 
får gärna vara vackert eftersom en del mark ligger intill bebyggelse där många människor rör sig.  
 
 
Saker på gården som gynnar biologisk mångfald 
 
Eftersom gården drivs ekologiskt bekämpas inte ogräs och insekter lika effektivt som i 
konventionell odling vilket ger mer livsutrymme för dessa och en större artrikedom. Växtföljden 
är varierad och innehåller flera olika grödor av skilda typer. Några är viktiga för pollinatörer (raps 
och vitklöver). 
 
Tidigare har det planterats lähäckar, en lindallé för bin, halmbalar har ställts ut och jordärtskockor 
planterats. 
 
Landskapet runt gården är böljande och karaktäriseras av de många dammarna och småvattnen 
som omges av buskage av framförallt olika salixarter. Det är tydligt hur dammarna och den 
omgivande vegetationen lockar till sig en mängd olika arter. Förutom vilda växter av olika slag 
finns där grodor (troligen lövgrodor m fl) och flera fågelarter. Vi såg bland annat häckande 
grågäss med gässlingar, gravänder och hörde både gök och näktergal sjunga. Vid en av dammarna 
smög ett rådjur bland buskarna.  
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Fin småbiotop med buskage runt en damm och en remsa av gräs och örter ytterst mot åkern. 

 
På några skiften finns salixplanteringar som fungerar som gömställen för fältvilt. Det finns även 
en mängd pilar som hamlas på traditionellt sätt. Gamla hamlade träd blir ofta ihåliga vilket ger bra 
boplatser för såväl fåglar som olika insekter. 
 
Vissa saker som gjorts omedvetet är också viktiga för att gynna biologisk mångfald på gården. Ett 
område har till exempel lämnats för fri utveckling och där har buskar och olika träd vuxit upp i 
anslutning till en damm. Högar med avsågade grenar efter hamling av pilar har lämnats för att 
senare eventuellt eldas. Dessa rishögar erbjuder fina boplatser för massor av djur så några sådana 
högar kan gärna få ligga kvar där de inte stör driften. Om grannarna klagar på att det ser skräpigt 
ut kan ni förklara att det är faunadepåer som är viktiga för insekter.  
 

 
Död ved som låg i fältkanten. Lägg märke till alla hål efter insekter! 
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Vi såg även en yta med en massa brännässlor. Nässlor är mat åt ett flertal fjärilslarver, till exempel 
nässelfjäril och påfågelöga. De kan även erbjuda skyddade boplatser åt till exempel fasaner. Vänta 
gärna med att putsa av nässlorna till sent på säsongen. 
 

 
Ytan med brännässlor, en fin ”barnkammare” för fjärilslarver bland annat. 

Åtgärder som gynnar vilda pollinatörer 
Vill man gynna vilda pollinatörer är det framför allt två kriterier man behöver uppfylla. 
 

1. Erbjuda boplatser, till exempel längs stenmurar, diken, väg- och åkerrenar. De gillar att bo 
i gamla mus- eller sorkbon, i mossa och gammalt gräs eller i halmbalar. Solitära bin bor 
gärna i sandig mark eller i hålrum i trä. 
 

2. Erbjuda mat från april till september i form av pollen och nektar hos blommor. Maten 
behöver finnas inom ett cirka 20 ha stort område runt humlesamhället. Arter med tidig 
blomning (april-maj) är till exempel rödplister, sälg (tidigast av alla!) samt svarta och röda 
vinbär. 

 
Vill man dessutom underlätta för humlorna att hitta ut i grödorna som ska pollineras kan man 
ibland behöva skapa ”navigeringsstrukturer”. Humlor navigerar nämligen efter mönster och 
strukturer. Detta kan till exempel vara tydliga gränser mellan grödor, olika linjeelement som 
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vägar, åkerrenar eller diken men kan också vara tydliga ”punkter” som de kan urskilja som till 
exempel träd eller stolpar på rad. Man kan skapa navigeringslinjer med hjälp av blomsterremsor i 
stora fält. 
 
 

Åtgärdsplan 
Vi diskuterade lite olika åtgärder som ni skulle kunna göra på gården för att ytterligare gynna 
biologisk mångfald, framförallt pollinerare och nyttoinsekter. De flesta åtgärder gynnar även 
andra organismgrupper som till exempel fåglar och fältvilt. De tre saker vi kom fram till var: 
 

1. Anlägg en så kallad skalbaggsås på skifte 2 (i gränsen mellan 2A och 2B. Gör åsen så 
bred som ni tycker är praktiskt men minst två meter bred. Den ska gärna vara lite 
upphöjd (ett par dm) för att ge ett bättre mikroklimat åt övervintrande skalbaggar och 
spindlar.  
 
Så en fröblandning bestående av tuvbildande gräs (hundäxing och timotej) blandat med 
någon baljväxt (lusern kanske går bra med tanke på klöverfröodlingen?) och cikoria. 
Eventuellt kan ni även blanda i lite honungsört. Den är ettårig och kommer på sikt att 
försvinna men ger massor av nektar första året samtidigt som det blir ett vackert inslag i 
landskapet med en blålila bård. Tänk dock på att honungsörten är ganska konkurrensstark 
så ha inte i för mycket i blandningen! 
 
Förslag på fröblandning som räcker till ett hektar: 5 kg timotej, 5 kg hundäxing, 1 kg 
lusern (behöver ympas!), 1 kg cikoria och 5 kg honungsört. Tänk på att följa aktuella 
regler för ekologiskt utsäde! 
 
Gräsen gynnar skalbaggar och spindlar som övervintrar i tuvorna och sedan kan vandra 
ut i grödorna för att äta bladlöss under växtodlingssäsongen. Även humlor kan hitta 
boplatser i gammalt gräs eller i mus- eller sorkbon på skalbaggsåsen. Lusernen ger nektar 
åt bin och humlor och är även mycket omtyckt av fjärilar. Cikorian gynnar nyttoinsekter 
som saknar binas och humlornas långa tungor, till exempel blomflugor vars larver äter 
bladlöss. Den permanenta vegetationen på åsen gynnar även fältvilt som harar, fasaner 
och rapphöns som både kan hitta boplatser / gömslen och föda där. 
 

 Vackert blommande cikoria 
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Första året putsas skalbaggsåsen för att minska förekomsten av rotogräs och vissa 
fröogräs. Därefter är det en fördel om åtminstone delar av skalbaggsåsen lämnas oputsad 
eftersom förnan och tuvorna behövs för flera arters övervintring. För att inte riskera att 
uppföröka rotogräs som till exempel tistlar kan ni putsa halva åsen ena året och andra 
halvan året efter så att det alltid finns åtminstone en del oputsat. 
 
Lämna ”öppningar” mellan skiftena i båda ändar av skalbaggsåsen så det enkelt går att 
köra runt den. Det gynnar även häckande fältfåglar eftersom rävar inte lika lätt hittar dit. 
 
Kostnaderna för att anlägga en skalbaggsås består av plöjning (vilket ska göras oavsett), 
sådd, utsäde, putsning och utebliven skörd. Normalt sett brukar en skalbaggsås kunna 
ligga åtminstone tio år så kostnaderna får delas med tio.  
 
Uppskattade kostnader för en 350 meter lång och två meter bred skalbaggsås har satts till 
cirka 500 kr för plöjning, 500 kr för sådd, 250-500 kr för putsning. Skördebortfallet beror 
på vilken skörd ni tar samt av vilken gröda och vad den betalas med. 
 
På intäktssidan finns merskörd i form av minskade bladlusangrepp samt värdet av ökad 
pollinering, mer fältvilt och skönhet. Det är inte helt lätt att sätta kronor och ören på det 
men man har i studier sett att antalet bladlöss i grödan kan minska rejält på den yta som 
insekterna hinner med. 
 

 
Bild på skalbaggsås med oputsad vegetation 

 
2. Så blomsterremsor runt till exempel dammar eller i fältkanter där det passar. Variera 

gärna genom att så både ettåriga och fleråriga blandningar. Tänk på att blandningarna 
måste vara godkända för ekologisk produktion! 
 
Den ettåriga blomsterblandningen som tagits fram inom projektet ”Hela Sverige 
blommar” är godkänd att använda i ekologisk odling. Den innehåller honungsört, bovete, 
blodklöver, doftklöver samt solrosor. Den passar dels flera olika insekter men även fåglar 
(solrosorna) och blommar dessutom vackert. Den finns att köpa från Skånefrö.  
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Blomsterremsa med bland annat honungsört och bovete. 

 
3. Så blommande trädor. De trädor som enbart består av gräs kan ni på sikt så om med 

olika blommande fleråriga örter. Till att börja med diskuterade vi delar av trädan som är 
markerad på kartan och som ni plöjde förra året utan att så in.  
 
Vill ni välja en färdig flerårig blandning finns det till exempel två ganska likvärdiga 
blandningar hos Olssons frö, Flerårig biblandning 1 respektive 2. De innehåller 
samma arter förutom att nummer 2 även innehåller timotej. Övriga arter är: lusern, 
alsikeklöver, vitklöverblandning, humlelusern, kärringtand, cikoria och svartkämpar. 
”Blandningarna” säljs som separata påsar med en art i varje så man får blanda själv. Det 
gör att ni kan utesluta någon art, till exempel vitklöversortblandning om ni vill med tanke 
på att ni odlar vitklöverfrö. Tänk på att säga till att det ska vara till ekologisk odling när ni 
beställer frö. Då får ni ekoutsäde av de arter där det krävs. Om det inte odlats lusern 
tidigare behöver utsädet ympas med bakteriekultur. Det gäller även kärringtand och 
humlelusern. 
 

 

Läs mer! 
Vill ni lära er mer om hur ni kan gynna biologisk mångfald så finns det intressant läsning som 
Jordbruksverket gett ut. Ni hittar dem i Jordbruksverkets webbutik: 
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/miljo-och-klimat/trycksaker-7/ett-rikt-
odlingslandskap/gynna-mangfalden/index.html . T ex Så anlägger du en skalbaggsås, Gynna 
mångfalden på kantzoner, Gynna mångfalden mm.  
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Rådgivningsplan 
Ingen förändring av rådgivningsplanen. 
 
Lycka till med åtgärderna! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Jonas Ivarson 
 
HIR Skåne AB 
Råby 2003 
242 92 Hörby 
 
Telefonnummer 
Epost 
 
 

 

 

   
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne län 
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