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Text: Petter Haldén, Hushållningssällskapet 
Foto: Petter Haldén där inget annat anges  
Faktagranskning: Jan Wärnbäck, Världsnaturfonden WWF.

Omslag: Storspovens rytmiska drillande sång är ett välkommet läte i odlingslandskapet på våren.  
Foto denna sida: Steglitser och gråsiskor i otröskad raps. 
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Gynna Fåglar
Jordbrukslandskapets fåglar skänker glädje åt många. Sånglärkan 
och tofsvipan är bondens följeslagare i i odlingslandskap och gårds
miljö. Sånglärkan och tofsvipan är bondens följeslagare i vårbruket. 
Storspovens drill över slätten ljumma sommarkvällar är en del av 
sinnebilden av en välmående landsbygd. För ett trettiotal av Sveriges 
omkring 270 fågelarter är jordbrukslandskapet mycket viktigt som livs
miljö. De finns i jordbruksmark en stor del av året där de hittar mat och  
föder upp sina ungar. Med jordbruksmark menas både åker, betes
mark, gårdsmiljön och småbiotoper intill. Ett litet antal bygger sitt 
bo i åkermark och påverkas mycket av hur lantbrukaren brukar  
marken. Sånglärka, tofsvipa och storspov har åkermark som sin absolut  
viktigaste svenska livsmiljö. Dessa arter är alltså extra viktiga för lant
brukaren att ta hänsyn till. I denna skrift vill vi hjälpa dig med tips på 
åtgärder som du kan göra på din gård. 

Ekosystemtjänster från fåglar
Glädjen över att få se och höra fåglar i odlingslandskapet är en av 
de ekosystemtjänster som fåglarna ger oss. Ett annat exempel på en 
ekosystemtjänst som är till glädje för människor är att fåglar kan äta 
skadeinsekter. Det finns inte mycket forskning utförd på det här om
rådet, men det är visat att starar kan påverka mängden harkrankar i 
åkermark liksom att svalor och tornseglare äter skadeinsekter på raps.

Eftersom inte alla fågelarter är önskade på åkermark har vi tagit 
med några tips på vad du kan göra för att minska påverkan av dessa. 

ODLA FÖR FÅGLARNA
Åtgärder för fåglar på åkermark handlar till stor del om hur du hjälper 
dem att skydda sitt bo och sina ungar samt att se till att de har till
räckligt att äta, året om. 

Plantera lähäckar
Plantera buskrader i fältkanter eller i körriktningen på stora fält som 
skydd åt fälthöns och småfåglar som gillar buskar. Välj lågvuxna  
arter som inte hindrar maskinernas framkomlighet. Rönn, oxel,  
nypon, slån och salix är lämpliga arter. 

Så hampa eller cikoria i remsor
Hampa och cikoria har kraftiga stjälkar som står kvar även snörika 
vintrar och ger skydd för rapphöna och fasan. Förutom skydd ger de 
även frön som uppskattas av fälthöns och finkar. Fröhampa är särskilt 
attraktivt. 

Lär mer om jordbruks fåglar 
och deras läte på  
www.jordbruksverket.se/
mangfaldpaslatten   
eller ladda ner appen 
LärKvitter som finns för 
Android och Iphone. 

Tofsvipan bygger sitt bo på 
åkermark. 
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Träda
Sämre avkastande eller dåligt dränerade, lågt liggande bitar av åker
mark kan med fördel trädas. De blir då fina boplatser och födosöks
miljöer för tofsvipa, storspov, sånglärka och andra arter. Bäst för fåglar 
är stubbträdor i öppna lägen, gärna intill vattendrag. Trädor som sås 
in med enbart gräs får snart ett tjockt förnalager och blir då olämpliga 
som häckningsmiljöer för fåglar.

Lämna osådda rutor
Många fågelarter i det öppna jordbrukslandskapet hittar sin mat på bar 
jord i grödor och i kantzoner mellan fält. Avsiktliga såmistor eller lär
krutor är ett enkelt och billigt sätt att se till att det finns bar jord i väx
ande gröda. Dessa åtgärder påverkar avkastningen endast marginellt 
men är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden.

Gör lärkrutor i höstvete
Skapa 20 till 25 kvadratmeter stora lärkrutor i höstvetet så hittar sång
lärkorna lättare insekter åt sina ungar. Gör rutor vid sådden genom 
att lyfta/stänga av såmaskinen på en fyra till sex meter lång sträcka.  
Två rutor per hektar är lagom. Rutorna gödslas och bekämpas som fäl
tet i övrigt. Gör bara rutor i fält med öppet läge och som är större än 10 
hektar. 

Gör osådda områden i vårgrödor
Stenskvätta, sädesärla, ortolansparv och gulärla hittar lättare mat till 
sina ungar om du lämnar osådda områden runt åkerholmar och i fält
kanter. Även helt små områden om några tiotal kvadratmeter gör stor 
skillnad! Ett eller två sådrags bredd är lämpligt. Rutorna gödslas och 
bekämpas som fältet i övrigt. 

Variera skötseln av skyddszonen
Putsa bara halva skyddszonens bredd och helst den del som vetter mot 
fältet. Den putsade ytan blir en bra plats att leta mat på för till exem
pel starar och sånglärkor. I den oputsade delen av skyddszonen, mot 
diket, trivs insekterna som är föda åt fåglarna. Delen som vetter mot 
diket bör putsas vart tredje år så att inte sly växer in i åkern. 

Anlägg en skalbaggsås
Skalbaggsåsar är extra fältkanter som anläggs i stora fält på slätten. 
Huvudsyftet är att få fler nyttoinsekter som bekämpar skadegörare i 
grödan. Det är bra om du kan göra åsen upphöjd. Två plogtiltor mot 
varandra bildar en lagom upphöjning. Lämplig storlek är två till fyra 
meter breda och några hundra meter långa remsor. Gör en ordentlig 
såbädds beredning och så in med fleråriga örter som cikoria och balj
växter blandat med tuvbildande gräs som timotej och hundäxing. Även 
fälthöns och andra fåglar tycker om skalbaggsåsen som skydd för bo
plats och som en plats att hitta mat på. Lägg gärna en sprutfri kantzon 
intill skalbaggsåsen. Jordbruksverket har gett ut en skrift och en film 
om hur du anlägger en skalbaggsås. Skriften och filmen hittar du på 
Jordbruksverkets webbplats.  

Sädesärlan söker mat runt åker-
holmar och vid fältkanter. 

Sånglärkor hittar mat i lärkrutor. 
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Foto: Sören Eriksson
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Anlägg sprutfria kantzoner
Anlägg sprutfria kantzoner där fälthöns och småfåglar lätt kan hitta 
mat till sina ungar. Viktigast är att avstå från bekämpning av insekter 
och örtogräs. Svamp och gräsogräsbekämpning har mindre be tydelse. 
Placera dina sprutfria kantzoner mot vilt och fågelrika miljöer som ha
gar, diken och fältkanter med buskar och träd. Avstå gärna gödsling 
eftersom en gles gröda är lättare för fåglarna att röra sig i. 

Lämna en bit oskördad
Lämna otröskad spannmål och oljeväxter som vintermat åt fröätande 
småfåglar och fälthöns. Bäst nytta gör en oskördad bit åker om den 
lämnas nära skyddande träd och buskar. 

Var varsam vid vallskörd
Spara en bit av vallen vid förstaskörden som tillflyktsort för ungar av 
hare, rådjur, storspov och kornknarr och andra fåglar. Bra ställen att 
spara är intill diken och åkerholmar eller en gip. 

Ta gärna förstaskörden av vallen så sent som möjligt, helst inte före 
mitten av juni,  för att skona ungar av till exempel storspov, sånglärka, 
vaktel och rådjur. Slå om möjligt vallen inifrån och ut för att minska 
risken att döda ungar av fåglar och vilt.

Behovsanpassa bekämpningen 
Bekämpa bara insekter vid behov. Onödiga bekämpningar med till 
exempel pyretroider i samband med svamp eller ogräsbehandling är 
förödande för fälthönskycklingar som då blir utan mat (insekter). Dess
utom ökar kostnaden och risken för resistensbildning vid icke nödvän
diga insektsbekämpningar. 

ANPASSA JORDBEARBETNINGEN FÖR FÅGLARNA

Flytta fågelbon
Kör runt eller flytta de fågelbon som du hittar under vårbruket, vid 
ogräsharvning och vid radrensning. Föräldrarna hittar snabbt ett flyt
tat bo. Om du behöver markera boet, ta då bort markeringen så fort 
som möjligt, annars kan lätt till exempel kråkor och rävar hitta boet. 
Lägg gärna in boets placering i traktorns GPS så kan du undvika boet 
nästa gång du kör i fältet. 

Direktsådd
Direktsådd i spannmåls och oljeväxtstubb innebär att många fröer 
från föregående gröda finns kvar på markytan till glädje för flyttande 
och övervintrande småfåglar och fälthöns. Kör runt fågelbon eller flytta 

på dem.

En sprutfri kantzon ger mat till 
fälthöns och småfåglar. 

Lämna en bit oskördad åt 
över  vintrande småfåglar  
och fälthöns.
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Ogräsharva med måtta

Ogräsharva så tidigt som möjligt på våren och bara där det verkligen 
behövs för att minska risken för att fågelbon förstörs. En tidig ogräs-
harvning gör att fåglarna hinner med att lägga en ny kull om den första 
skulle drabbas. 

Reducerad jordbearbetning

Att ersätta plöjning med grund bearbetning ger mer daggmaskar och 
insekter i marken. Det är bra för både grödans rötter men även för  
måsar, tofsvipor och andra fågelarter som lever av markdjur.

Välta vall och höstvete tidigt.

Tofsvipa, sånglärka och storspov har ägg i boet redan i april. Tofs-
viporna kan ha ägg redan i första halvan av april. Få bon klarar av att 
bli överkörda av välten. Ha därför som målsättning att välta vallar och 
höstvete så tidigt som möjligt, helst före mitten av april i södra halvan 
av landet

SKÖT SMÅBIOTOPERNA FÖR FÅGLARNA

Variera åkerholmarna

Att se till att åkerholmar inte växer igen utan behåller sin soliga och 
öppna karaktär är viktigt för stenskvätta och sädesärla. Särskilt åker-
holmar med stenrösen är viktiga häckningsplatser för dessa arter. Ett 
enkelt sätt att motverka igenväxning är att bränna åkerholmarna på 
våren innan vårbruket drar igång. Om de redan är igenväxta behöver 
du i stället röja bort sly och fälla träd . 

Bränning är ett enkelt sätt att 
motverka igenväxning av åker-
holmar. 

Foto: ?

Foto: ?

En värdefull buske i slättland-
skap. 

Reducerad jordbearbetning 
ger ökad biologisk mångfald 
i marken. 
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Spara buskar och träd

Spara enstaka buskar och träd i dikes- och fältkanter när du röjer och 
rensar diken. Småfåglar som buskskvätta, törnsångare, gräshopps-
sångare och gulsparv använder dessa som sångplats och boplats och 
även som utsiktspunkt för att hitta insekter, den viktigaste födan.

Vårda och anlägg våtmarker

Mer vatten behövs i landskapet. Även helt små våtmarker som märgel-
gravar, fosfordammar och branddammar ger liv åt insekter och fåglar. 
På många håll i slättbygden finns utdikade sjöar, som med små eller 
stora ingrepp kan förvandlas till myllrande våtmarker. Tips på tillväga-
gångssätt och goda exempel finns på www.vatmarksguiden.se.   

I GÅRDSMILJÖN

Sätt upp holkar

Sätt upp holkar för stare, tornseglare, mesar och flugsnappare i gårds-
miljön. Stare och tornseglare vill ha cirka 50 millimeter stora hål och 
holkarna minst 3 meter över marken. Mesar och flugsnappare vill ha 
30-35 millimeter stora hål och placering i brösthöjd. Om det är gott om 
katter kan det hjälpa att sätta holken högre. Placera gärna holken i 
morgonsol men mitt på dagen bör den ha skugga. Använd ohyvlat trä, 
minst 20 millimeter tjockt. Sätt gärna ett skydd runt ingångshålet av 
plåt eller plast som skydd mot större hackspett som annars kan hacka 
sig in i holken och äta ungarna. Tips på hur du bygger en fågelholk 
finns på www.bioresurs.uu.se/myller/skog/holk1.

Mer vatten behövs i 
odlingslandskapet. 

Foto: Sören Eriksson

Olika fåglar har olika krav 
på sin bostad. Ovan tornfalk 
och nedan stare, som vill ha 
holken minst tre meter över 
marken. 
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Renovera tegeltak

Renovera tegeltak i gårdsmiljön och på byggnader i fält vid behov. 
Stenskvättor och tornseglare häckar gärna under tegeltak. När tegel-
taket ersätts av plåt försvinner ofta tornseglarna från gården om inte 
holkar sätts upp. 

Städa lagom

Uppskatta dina oskötta miljöer på gården, fåglarna gör det! Tistlar och 
kardborrar ger mat åt steglitser och andra finkar, döda träd ger mat åt 
hackspettar och bohål åt starar och mesar, vattenpussar på lerjord ger 
bomaterial åt svalor. 

Mata fåglar

Mata fåglar på vintern. Gulsparvar gillar havre medan domherrar, me-
sar och finkar gillar solros- och hampfrön. Hackspettar vill ha talgbol-
lar. Trastar och sidensvansar gillar äpplen och annan frukt. Vårvintern 
är en viktig tid att mata! 

FÅGLAR SOM KAN GE PROBLEM

Sångsvan, vissa gäss och trana (storfåglar fortsättningsvis) är fågel-
arter som har ökat kraftigt i antal i Sverige de senaste decennierna. 
Mildare vintrar och mer höstgrödor har gynnat dem. Det är ståtliga 
arter som är lätta att känna igen men som ibland orsakar problem för 
lantbrukare. Gäss och svanar övervintrar i södra Sverige och närlig-
gande länder som Danmark, Tyskland och Holland. De har i huvudsak 
lämnat åkermarken i april och kommer åter i augusti-september. 

Tranorna övervintrar i huvudsak i Spanien och är i Sverige mellan 
april och september. Tranor orsakar framförallt bekymmer i nysådda 
spannmålsfält där de äter utsäde och spirande groddar. Lokalt äter de 
också potatis och morötter. 

Sångsvanar är särskilt förtjusta i höstoljeväxter som de betar höst, 
vinter och vår. Gässen i sin tur betar gärna höstsäd och vallar. Gäss 
orsakar också problem när de trampar ned mogen spannmål och de 
kan förorena ensilagevallar med spillning. Från mitten av april är 
de flesta storfåglar på sina häckplatser och gör inte längre skada på  
grödor. Undantag finns dock nära fågelsjöar där grå- och kanadagäss 
och översomrande ungtranor kan finnas. 

När du ska göra åtgärder mot storfåglar är det viktigt med samord-
ning inom en trakt, för det blir annars lätt en källa till konflikt när 
markägare skrämmer fåglar mellan varandras fält. Idealiskt är att 
avsätta ett fält där fåglarna får vara ifred och dit de kan skrämmas. 
Detta avsatta fält får gärna ligga på en plats i landskapet där du vet att 
storfåglarna brukar vara. 

Sångsvanar betar gärna av höst-
sådden. 

Stenskvättan bygger bo i sten-
rösen och under tegeltak. 
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Locka och skräm för att begränsa skadorna

Man kan inte förvänta sig 100 procents effekt av åtgärderna, utan det 
handlar snarare om att begränsa skadorna. Åtgärderna kan delas upp 
i två delar, dels att locka fåglarna från fält där de gör stor skada till fält 
där de gör mindre eller ingen skada och dels att skrämma dem ifrån 
fält där de gör skada. Det är viktigt att komma ihåg att den viktigaste 
orsaken till att storfåglar lockas till en trakt är landskapets utseende. 
Åkermark i närheten av slättsjöar lockar ofta storfåglar, eftersom de 
tycker om att övernatta i sjöarna. 

Samordna åtgärder

Åtgärder mot storfåglar är kostsamma och nyttan ska förstås vägas mot 
den skada som de annars riskerar att göra på värdefulla grödor. Möjlig-
het till ersättning och samordning finns via särskilda hand läggare på 
respektive länsstyrelse. 

Åtgärder mot tranor 

Tranor tycker om att äta korn från marken. Odla tidigt korn som efter 
tröskning lämnas obearbetat till dess att tranorna flyttat. Om tranorna  
även rastar på våren i trakten kan kornstubben behöva ligga till 
dess att tranorna flyttat norrut på våren. I södra Sverige har de flesta  
tranorna dragit vidare norrut i mitten av april. Tranan är fredad från 
jakt. 

Locka och skräm för att begränsa skadorna

Gäss gör större skada genom att 
trampa ned än genom att beta. 
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Åtgärder mot gäss
Gäss som betar av brodden på våren gör i allmänhet liten skada. Det 
kan snarare vara bra för bestockningen. Nedtrampning av mjölk mogen 
skörd är ett större bekymmer med gäss än betandet. Blandsäd vårsäd/
ärt är attraktivt för gäss och kan odlas på fält där de ”kan vara”. 

Åtgärder mot svanar
Svanar är svårare att hantera än tranor och gäss. En möjlighet är att 
odla fodermärgkål som lockgröda på en plats där svanarna kan få vara 
i kombination med skrämselåtgärder. Även om problemen så gott som 
alltid rör sångsvan är det värt att notera att både sångsvan och knöl
svan är fredade från jakt. Tänk på att i stort sett alla oljeväxter inklu
sive fodermärgkål och deras släktingar uppförökar klumprotsjuka. 

Skräm!
Det finns en uppsjö metoder om du vill skrämma storfåglar från de fält 
som du vill skydda. Gasolkanoner, fågelskrämmor, drakar eller helt 
enkelt bara åka runt med bil och föra oväsen är några exempel Det 
är viktigt att variera metoderna eftersom fåglarna snabbt genomskå
dar om det finns en verklig fara. På hösten finns också möjligheten att  
genom jakt skrämma fåglarna från de fält som du vill skydda. I vissa 
län finns så kallade skrämselkonsulenter, som du kan kontakta för att 
få hjälp med strategier för att skrämma storfåglar. 

Läs mer om åtgärder mot svanar, gäss och tranor på  
www.viltskadecenter.se 

Finansiering och rådgivning
Några av de åtgärder som vi tar upp i denna skrift kan du tillgodo räkna 
dig som ekologiska fokusarealer. Läs mer på jordbruksverket.se/for
groning om villkoren för ekologisk fokusareal och på jordbruksverket.
se/mangfaldpaslatten om hur du kan använda dessa för att göra det 
bästa möjliga för biologisk mångfald.

Kostnadsfri rådgivning om hur du sköter dina värdefulla miljöer  
liksom hur du anlägger en våtmark finns att få från flera länsstyrelser.

För vissa åtgärder, som till exempel att anlägga en våtmark, finns möj
lighet att söka ersättning från Landsbygdsprogrammet. Kontakta läns
styrelsen för mer information.

Genom Sveriges Ornitologiska Förening finns sedan 2012 möjlighet att 
få ersättning för att etablera lärkrutor. 
Besök www.birdlife.se/radda_sanglarkan.
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Grönfinkar landar i fågelåker. 
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