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• Nio testrådgivningar april-maj
• Skåne, Västra Götaland, Östergötland
• Workshop 27 maj



• Vad behöver ingå i en utbildning för rådgivare som ska ge denna rådgivning?
1. En genomgång av åtgärderna, även utifrån regelverk, kostnader och teknik – hur gör man, vad får 

man göra, vad bör man se upp med, vad kostar det, vad påverkar kostnaderna
2. Jättebra med en kurs menar jag. Måste innehålla kunskap om vad biologisk mångfald betyder för 

mänskligheten. Även kunskap om den mycket negativa utvecklingen av biologisk mångfald i 
odlingslandskapet är viktigt. Fågelarter är på väg mot nollpopulationer. Växter likaså. 

3. Ungefär det som finns i kokboken fast fördjupat. Varför är det viktigt med biologisk mångfald? 
Varför är många arter knutna till lantbruket hotade? Vad kan man göra för att gynna biologisk 
mångfald? Lite allmän och grundläggande kunskap om olika organismgrupper och nyckelarter, t ex 
vad behöver pollinerare? Vad har fältfåglar för krav på sin miljö? osv

SJV kommentar: Vi föreslår att en kurs inleds med att diskutera den Biologiska 
Mångfaldens egenvärde, de olika organismgruppernas nytta för 
mänskligheten (ekosystemtjänsterna) samt avslutar med att presentera de 
åtgärder som vi föreslår i underlagsmaterialet och på vilket sätt de gynnar de 
olika organismgrupperna. Minst ett pass med lantbrukare som är nöjd med 
genomförda åtgärder ingår självkart också. 



Allmänt
• Anser du att något behöver ändras i utkastet till Krav och rekommendationer? Bör 

något i rådgivningen plockas bort, ersättas med något eller utgå? Om det ska 
ersättas ange med vad. 

• Förarbetet bör omfatta en utsökning av åtminstone rödlistade arter på Artportalen.se i ett område som 
med råge täcker gården. Då får man en uppfattning vad som finns/funnits i grannskapet vad gäller 
rapphöna, storspov, klofibbla m.m. Mycket bra att veta när man kommer ut. Utsökningen görs då med 
en polygon. (Konto på Artportalen behövs inte.) SJV kommentar: Vi förtydligar i Krav och Rek.

• Lista 10 åtgärder är 2 för många. Sänk till 8.´ SJV kommentar: Vi tar med oss frågan
• Lantbrukarna i Vara berättade oblygt hur man tagit bort så många småbiotoper som möjligt i 

helåkerslandskapet. Därför är en (generell) sida i pdf:n som beskriver hur viktigt det är med ekologiska 
korridorer och grönstrukturer för den biologiska mångfalden. Den kan med fördel ersätta sidorna om 
EU:s strategi och Sveriges underskrift av Konventionen om biologisk mångfald. Här blir det onödigt 
mycket information och repetition. SJV kommentar: Bild om småbiotopers funktion som värdekärnor 
och grönstruktur tillagt. Liksom en vers om biotopskyddet. 
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