Gynna mångfalden

Den vackert guldgula klöverhumlan indikerar
goda förutsättningar för humlor i landskapet.
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Många lantbrukare i slättbygden vill veta hur de med enkla åtgärder men med
bibehållen produktion kan gynna den biologiska mångfalden på den egna gården.
Efter önskemål från växtodlingsrådgivare har vi därför tagit fram denna tipslista.
Åtgärderna är sammanfattade från en Åtgärdskatalog från Lunds universitet som är
framtagen inom Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten. Text och foto Petter
Haldén, Hushållningssällskapet, där inget annat anges.

Den i Sverige allmänna
Vallhumlan är tack vare sin
långa tunga en förnämlig
pollinerare av rödklöver.
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Gynna mångfalden
Är du en lantbrukare som tycker att en effektiv produktion är viktig men också fåglar,
pollinatörer, nyttoinsekter och fältvilt? Då är den här skriften något för dig. Kom också
ihåg att en enkel åtgärd kan ha stor betydelse. Du behöver inte göra allt överallt. Utan
välj de åtgärder som passar dig.

Pollinatörer
I fält
Anlägg blommande kantzoner
Anlägg ettåriga blommande kantzoner, gärna
intill grödor som behöver bli pollinerade av
insekter. Lämpliga ettåriga grödor är honungsört
och perserklöver, gärna i blandning för längre
blomning. En remsa med blommande honungsört
konkurrerar inte nämnvärt med huvudgrödan
men utgör däremot viktig reservföda för
pollinerande insekter vid dåligt väder. Putsa
därför honungsörten före skörd av huvudgrödan
för att undvika honungsörtfrö i trösktanken.
Anlägg fleråriga blommande kantzoner, till
exempel på dina skyddszoner. Lämpliga
arter att så är getärt, rödklöver, lusern och
cikoria i blandning med tuvbildande och
konkurrenssvaga gräs. Putsa eller skörda efter
blomning. Skörd innebär att förnaansamlingen
minskar vilket minskar ogräsförekomsten och
förlänger baljväxternas livslängd. Skörd minskar
också sorkskadorna väsentligt.

En remsa med honungsört (honungsfacelia) intill
klöverfröodlingen blir till en viktig nektarresurs för både
humlor och bin.

Du kan också så in en kantzon med både ettåriga
och fleråriga blommor så att du får blommor även
första året. Putsa eller skörda då kantzonen efter
första årets blomning så att de fleråriga arterna
får tillgång till ljus, vatten och näring.
SPARA BÄRANDE TRÄD OCH BUSKAR
Spara blommande och bärande träd i fältkanter
vid röjning av sly. Kapa grenar som stör
framkomligheten men spara vitala delar av
buskar och träd. Bra bärande träd och buskar är
sälg, slån hagtorn, fläder, oxel och rönn.

Cikoria är en flerårig ört som ger nektar och pollen åt
bin och humlor, skydd åt fältvilt samt frö åt finkar.
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Välj hankloner av sälg
Odla hankloner av salix, dessa producerar pollen
som är en viktig födokälla för humledrottningar
och många andra insekter tidigt på våren.
Placera ut halmbalar
Placera halmbalar på stora skiften där det är
långt mellan åkerholmar och fältkanter. Det ger
boplatser åt humlor och nyttoinsekter. Berghällar
i dagen, intill kraftledningsstolpar eller andra
odlingshinder kan vara lämpliga platser.

I gårdsmiljön
Städa lagom
Låt dina oskötta mijöer på gården förbli oskötta!
Bara, solexponerade fläckar med grus och sand
är boplatser för många bin. Blommande vallört,
tistlar och snöbär uppskattas av humlor och
fjärilar.
Odla blommande växter
Odla blommor och buskar som producerar nektar
och pollen åt pollinatörer. I rabatten passar
till exempel röd solhatt, solros, mynta, timjan,
bolltistel, strålöga, lavendel, timjan, gullris,
såpnejlika och honungsört. Många bärbuskar och
fruktträd som vinbär, krusbär, hallon och äpplen
ger mycket nektar och pollen. Kaprifol, liguster,
syrenbuddleja och schersmin får besök av såväl
natt- som dagfjärilar.

ÖVRE BILD:
Blommande hansälgar är en
viktig pollenkälla för nyvaknade
humledrottningar, blomflugor och andra
nyttodjur tidigt på våren.
NEDRE BILD:
I slättbygd fattig på småbiotoper blir
halmbalar fina boplatser för humlor.
Foto: Thorsten Rahbek Pedersen.
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Fågelåkrar, det vill säga kvarlämnad spannmål eller oljeväxter över vintern, lockar till sig bland annat steglitser som
här i ett oskördat rapsfält.

Fåglar
På åkermark
Flytta fågelbon
Kör runt eller flytta de fågelbon som du hittar
under vårbruket, vid ogräsharvning och vid
radrensning. Föräldrarna hittar snabbt ett flyttat
bo. Om du markerar boet för att inte köra över
det så kom ihåg att ta bort markeringen. Annars
ökar risken att boet upptäcks av rävar, kråkor och
andra boplundrare.

Gör lärkrutor
Skapa 20–25 m2 stora lärkrutor i höstvetet så
hittar sånglärkorna lättare insekter åt sina ungar
sommaren efter. Gör rutor vid sådden genom att
lyfta/stänga av såmaskinen på en 4 till 6 meter
lång sträcka. Två rutor per hektar är lagom.
Rutorna gödslas och bekämpas som fältet i
övrigt. Gör rutor i fält med öppet läge och som är
större än 10 hektar. Genom Sveriges Ornitologiska
Förening finns sedan 2012 möjlighet att få
ersättning för att etablera lärkrutor. Besök
www.sofnet.org för att få veta mer.

Vårplöj
Tillämpa vårplöjning där du kan, på stubbåkrar
hittar fröätande småfåglar och fälthöns mat
under senhösten och vintern.
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.

Lärkrutor i höstvete gör att sånglärkor lättare hittar mat
till sina ungar. Foto: Jan Wärnbäck.
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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 betydelse. Placera dina sprutfria
kantzoner mot vilt- och fågelrika miljöer som
betesmarker, diken och fältkanter med buskar
och träd. Avstå gärna gödsling eftersom det är
lättare att röra sig i en gles gröda.
Ogräsharva med måtta
Ogräsharva så tidigt som möjligt på våren och bara
där det verkligen behövs. En tidig ogräsharvning
gör att fåglarna hinner med att lägga en ny kull
om den första kullen dör vid harvningen.
Spara buskar och träd
Spara enstaka buskar och träd i dikes- och
fältkanter när du rensar diken och röjer.
Småfåglar som buskskvätta, törnsångare och
gulsparv använder dessa som sångplats och
boplats. De fungerar också som utsiktspunkt för
att hitta insekter som är den viktigaste födan.
Var varsam vid vallskörd
Spara en bit av vallen vid förstaskörden som
tillflyktsort för ungar av hare, rådjur, storspov
och kornknarr och andra fåglar. Spara helst vall
vid diken, åkerholmar eller i en gip.

En bofink äter otröskat lin.
Ta gärna förstaskörden av vallen så sent som
möjligt för att skona ungar av till exempel
storspov, vaktel och rådjur. Ta för vana att gå
igenom vallen inför första vallskörden för att
tillfälligt skrämma bort djuren.
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). Att bekämpa i onödan ökar
också risken för resistensbildning.

Fuktiga partier utan
vegetation på gårdsplanen
är viktiga för hussvalor som
samlar lera till bobygget.
Foto: P-G Bentz.
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I gårdsmiljön
Sätt upp holkar
Sätt upp holkar för stare, tornseglare, mesar och
flugsnappare i gårdsmiljön. 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. Placera gärna holken i
morgonsol men mitt på dagen bör den ha skugga.
Använd ohyvlat trä, minst 20 millimeter tjockt.
Renovera tegeltak
Renovera tegeltak i gårdsmiljön och på byggnader
i fält vid behov. Stenskvättor och tornseglare
häckar gärna under tegeltak. När tegeltaket
ersätts av plåt försvinner ofta tornseglarna från
gården om inte särskilda holkar sätts upp. Det
blir nämligen för varmt för dem under plåttaket.
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

Fågelholkar finns i många varianter. På bilden kan du se
holkar för stare, tornfalk och tornseglare.

åt hackspettar och bohål åt starar och mesar,
vattenpussar på lerjord ger bomaterial åt svalor.
Mata fåglar
Mata fåglarna på vintern. Gulsparvar gillar havre
medan domherrar, mesar och finkar gillar solrosoch hampfrön. Hackspettar vill ha talgbollar.
Vårvintern är en viktig tid att mata, eftersom
födoresurserna i naturen då håller på att ta slut.
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 exempel
starar och sånglärkor. I den oputsade delen av
skyddszonen, mot diket, trivs insekterna som är
föda åt fåglarna. Delen som vetter mot diket bör
du putsa vart tredje år så att inte sly växer in i
åkern.

Principskiss för en enkel typ av småfågelholk som
öppnas
upptill.
kan byggas
efter samma
Principskiss
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enkelStörre
typ avholkar
småfågelholk
som
princip, men när det gäller holkar för knipor och ugglor
öppnas upptill. Större holkar kan byggas efter samma
kan man behöva använda dubbla brädor. Ett alternativ
princip, men när det gäller holkar för knipor och ugglor
till vanliga, ohyvlade brädor är plyfa.
kan man behöva använda dubbla brädor. Ett alternativ
till vanliga, ohyvlade brädor är plyfa.
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En enkel principskiss för en fågelholk
tagen ur Sveriges Ornitologiska
Förenings bok ”Fåglarnas trädgård”.
Teckning: Anette Blåberg.
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Nyttodjur
I fält
Anlägg en skalbaggsås
Anlägg skalbaggsåsar på stora fält på slätten
genom att så in 2 till 4 meter breda och några
hundra meter långa remsor i fältet. Gör en
ordentlig såbäddsberedning och så in med
fleråriga örter som cikoria och baljväxter
blandat med tuvbildande gräs som timotej och
hundäxing. I denna miljö trivs jordlöpare och
spindlar som är viktiga naturliga fiender till
bland annat bladlöss. Det är bra om du kan göra
åsen upphöjd. Två plogtiltor mot varandra bildar
en lagom upphöjning. Var försiktig med kemisk
bekämpning intill skalbaggsåsen. Håll minst sex
meters avstånd när du använder insektsmedel.

I gårdsmiljön
Gör ett bibatteri för solitära bin och steklar genom
att bunta ihop bamburör med ett buntband
eller genom att borra hål i en större träbit.
Håligheterna bör vara minst 10 centimeter långa
och 3-13 millimeter breda. Olika diametrar gynnar
olika arter. Sätt upp ditt bibatteri i ett soligt läge
nära fruktträden eller grönsakslandet.

ÖVRE BILD:
En skalbaggsås mellan två skiften blir en
viktig övervintringsplats för jordlöpare och
andra naturliga fiender till skadedjur.
NEDRE BILD:
Stekelholkar eller bibatterier av bamburör
blir boplatser för steklar som pollinerar
frukträd och bärbuskar.
Foto: Jenny Henriksson.
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Fältvilt
I fält:
Så fånggrödor på skiften som skall vårplöjas, det
är viktigt vinterbete för hare och klövvilt.
Plantera buskrader i fältkanter eller i
körriktningen på stora fält som skydd åt fältviltet.
Välj lågvuxna arter som inte hindrar maskinernas
framkomlighet till exempel rönn, oxel, nypon,
slån och salix
Vårda och anlägg våtmarker, även helt små
som märgelgravar och branddammar, ger liv åt
fältviltet liksom åt insekter och fåglar.

Planterade buskrader med bärande träd och buskar ger
föda och skydd åt fältvilt. Foto: Olle Kvarnbäck.

Anlagda våtmarker i slättbygd gynnar fåglar och vilt och gör landskapet vackert. Foto: Olle Kvarnbäck.
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Åtgärder

Vad är det bra för? Vad gynnas?
Pollinatörer

Nyttodjur

Anlägg blommande kantzoner

X

X

Variera skötseln av skyddszoner

X

X

Spara bärande träd och buskar

X

X

Spara enstaka träd och buskar i diken och fält

X

Plantera buskrader i eller vid fält

X

X

Placera ut halmbalar

X

X

Behåll/sköt ostädade hörn på rätt sätt

X

X

Odla blommande växter i gårdsmiljön

X

Flytta fågelbon i åkermark
Vårplöj
Så fånggrödor på skiften som därefter vårplöjs
Lämna en bit otröskad spannmål och oljeväxter
Gör lärkrutor
Anlägg sprutfria kantzoner

X

X

X

X

Ogräsharva tidigt och måttligt
Spara delar av vallen vid första skörden
Behovsanpassa bekämpningen
Sätt upp fågelholkar
Renovera och behåll tegeltak
Mata fåglar på vintern
Anlägg en skalbaggsås
Bygg bibatterier
Anlägg och vårda våtmarker, små och stora
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X
X
X

Fåglar

Fältvilt

Fjärilar

Kommentarer

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

Skörda senare

X
X
X

Tornseglare

X

X

X
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