
Bilaga 1 

17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet 

Modulens inriktning: Gårdar med åkermark 

Beräknad tidsåtgång inkl. för- och efterarbete: 10-12 timmar 

Ett besök + uppföljningskontakt: Ja 

Punkt Innehåll 

Översiktlig 

beskrivning 

Genomgång av gårdens förutsättningar för biologisk mångfald på och i nära anslutning till 

åkermarken. Rådgivning om åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet. 

Åtgärder på naturbetesmark ingår inte i rådgivningen. 

Mål för modulen Ge lantbrukaren rekommendationer för att med enkla åtgärder gynna den biologiska mångfalden 

på gården, som att anlägga blommande kantzoner eller spara en del av vallen vid första skörd. 

Bidra till miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Giftfri miljö”. 

Underlag/ 

grunddata 

Underlag som behövs vid besöket 

 Karta över gården och total åkerareal 

 Grödor som odlas och vilka som dominerar arealmässigt 

 Om växtodlingen är ekologisk eller konventionell 

 Redan genomförda åtgärder för biologisk mångfald 

 Vilka miljöersättningar som söks på gården 

Rådgivningens 

innehåll och 

omfattning 

Motivera lantbrukaren  

 Utgå från presentationen som finns som underlag till modulen och gå igenom varför det är 

viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande 

insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt. Ta även upp arternas egenvärde. Visa på hur 

åtgärderna kan utformas för att öka multifunktionaliteten, till exempel för att minska risken 

för att växtnäringsämnen och rester av växtskyddsmedel hamnar i vattenmiljön genom att 

skapa naturliga skyddsavstånd 

 Utgå från gårdens förutsättningar för biologisk mångfald. Identifiera gårdens natur-och 

kulturvärden på och intill åkermark och dess värde för den biologiska mångfalden på 

gården exempelvis: 

- Kantzoner, skyddszoner, bryn 

- Träd- och buskrader/ lähäckar 

- Skalbaggsåsar 

- Småvatten och öppna diken 

- Blommande trädor 

- Lärkrutor 

 Informera kort om  

- Nationella miljömål som kan påverkas med insatser på gården efter rådgivningen 

- EU-direktiv och internationella överenskommelser som berör jordbruket inom 

biologisk mångfald 

- Hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster förhåller sig till varandra 

Förbered åtgärdsplanen 

 Gör en rundvandring på gården som ger en bild av gårdens natur- och kulturvärden på och 

i anslutning till åkermarken.  

 Anteckna gårdens areal och arealmässigt största grödor, vilka miljöersättningar som söks, 

gårdens produktionsinriktning, vilka blommande grödor som odlas.  

 Notera eventuell förekomst av speciella arter eller artgrupper som brukaren är intresserad 

av att gynna. En sökning över förekomst av rödlistade arter i Artportalen är ett lämpligt 

underlag 

 Fokusera på åtgärder inom områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar 

och/eller fältvilt som lantbrukaren är mest intresserad av. Diskutera tänkbara 

förbättringsåtgärder. Lyft fram åtgärder som är enkla att genomföra. Utgå från broschyren 

”Gynna mångfalden” och presentationen.  
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 Diskutera vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och ur ett företagsekonomiskt perspektiv med 

utgångspunkt från brukarens intresse. Diskutera miljöersättningar och möjliga åtgärder för 

ekologiska fokusarealer.  

 Gör en lista på redan genomförda åtgärder på företaget som gynnar biologisk mångfald i 

åkerlandskapet. 

 Lista minst tio möjliga förbättringsåtgärder på gården inom områdena växter, pollinerande 

insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt.  

Gör en åtgärdsplan  

 Välj i samråd med lantbrukaren ut minst tre åtgärder att arbeta vidare med. Markera 

åtgärden på en gårdskarta. Rangordna åtgärderna och gör en tidsplan för när de ska 

genomföras.  

 Beskriv hur åtgärderna kan genomföras 

 Gör en åtgärdsplan som omfattar de närmaste tre åren. Gör en uppskattning av kostnader 

för åtgärderna. Notera de fördelar som brukaren ser med åtgärderna och vilka fördelar 

åtgärderna ger för den biologiska mångfalden. 

 Följ upp rådgivningsplanen och revidera den om det är aktuellt. 

Resultat och krav 

på dokumentation 

Rådgivningsdokumentet ska innehålla: 

 Kort beskrivning av företaget med inriktning på natur- och kulturvärden på och i anslutning 

till åkermarken. 

 Åtgärdsplan enligt ovan för de närmaste 3 åren. 

 Karta med planerade åtgärder. 

 Uppdaterad rådgivningsplan. 

Krav på rapportering 

till GNW-adm 

Registrera rådgivningstillfället  

 Kort beskrivning av företaget med uppgifter om natur- och kulturvärden i anslutning till 

åkermarken med hjälp av nyckeltal om: 

- Gårdsdata: total åkerareal, dominerande grödor, ekologisk eller konventionell 

odling, odling av blommande grödor, sökta miljöersättningar 

- Tidigare genomförda åtgärder 

- Minst tre föreslagna åtgärder i prioriteringsordning utifrån åtgärdsplanen  

 Datum för uppföljningskontakt 

 Om rådgivningsplanen och/eller bakgrundsbeskrivningen har ändrats ska det registreras.  
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