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Hela Sverige Blommar
Ett samarbetsprojekt för glada pollinatörer

• Projekt har pågått från 2019.

• Första året 70 lantbrukare i Östra Skåne i år var det 800 
lantbrukare i Hela Sverige!

• Första året ca 70ha i år var det 2000 ha blommande 
blomsterytor 2022. motsvarande 3000 fotbollsplaner

• Från Smygehuk till Övertorneå!

• 40 Samarbetspartners (Livsmedelsföretag, Länsstyrelser 
och Kommuner) som ställer upp och bekostar fröerna.

• Hushållningssällskapen står för projektledning och 
planering
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Framgångsfaktorer

• Enkelt för lantbrukare att komma till beslut

• Frivilligt att vara med, inga repressalier ifall det 
blir fel.

• Snabba resultat, syns tydligt hur det surrar i 
zonen.

• Positivt grupptryck, ”grannen är med det vill 
jag också vara”

• Positiva reaktioner från omvärlden!

• Lantbrukarna vill visa att de är en del av 
lösningen!
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Lantbrukarnas 
situation

• Intresse finns ofta
•Kunskaps nivån är låg
•Tiden är oftast begränsad
•Positivt grupptryck
•Regelverk hindrar/möjliggör
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Håll det enkelt!

• Ta reda på vad som motiverar 
lantbrukaren att göra en åtgärd

• Jakt

• Pollinatörer

• Gynna Fågellivet

• Vackrare runt sig

• Synliggöra en positivbild hos allmänheten.

• Gör en plan som täcker in gården. Gärna 
med flera åtgärder.

• Förklara vad denna planen kommer att få 
för effekt.

• Men föreslå förändringarna över tid. Börja 
med det enklaste som ger mest visuell 
effekt.

• Utbilda lantbrukaren!
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Åtgärder över tid

• Gör max en åtgärd per år!

• Följ upp åtgärden!

• Börja med den enklaste.

• Börja med den som 
tydligast motiverar 
lantbrukaren.

• Utveckla komplexiteten 
över tid i samband med 
att lantbrukarens intresse 
och Kunskap ökar!
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Hjälp odlaren att
övervinna hinder!

• Hjälp odlaren att komma till Beslut!

• Hjälp dem att hitta hjälp att genomföra åtgärden

• Hjälp dem att välja sorter/arter

• Hjälp dem att visa vart dessa går att få tag på.

• Motivera genom att beskriva vad åtgärden får för effekt.
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