Så anlägger du
en skalbaggsås
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Många lantbrukare undrar hur de med enkla medel kan gynna de naturliga fienderna på slätten
samtidigt som de bedriver en rationell produktion. Ett sådant sätt är att anlägga en skalbaggsås.
I denna broschyr visar vi hur en skalbaggsås kan anläggas, vad det kostar, vilka naturliga fiender
och andra nyttodjur som gynnas samt lämnar förslag på fröblandningar.
Text: Petter Haldén, HS Konsult AB
Foto: Lena Friberg, HIR Skåne (där inte annat anges)

Så anlägger du en skalbaggsås
En skalbaggsås i mitten av ett stort fält ökar mängden naturliga
fiender till bladlöss och andra skadegörare. Jordlöpare äter bladlöss
och kan minska ett angrepps omfattning på ett tidigt stadium så
att bekämpningströskeln aldrig uppnås. Skalbaggsåsar är enkla att
anlägga och sår du in dem med blommande örter som komplement till
gräset så gör du en effektiv insats för humlor och andra vilda bin som
pollinerar dina grödor.

Skalbaggsås, vad är det?

År med svaga eller
medelstarka angrepp av
bladlöss kan de naturliga
fiender som gynnas av
skalbaggsåsen reducera
tidiga angrepp så att
bekämpningströskeln
aldrig uppnås.

Skalbaggsås är ett svenskt begrepp för det engelska ”Beetle bank” och
betecknar en upphöjd jordvall i fält som anlagts för att öka mängden
naturliga fiender i fältet. På sätt och vis är skalbaggsåsen inget annat än
en extra fältkant mitt i fältet. Du anlägger skalbaggsåsen på ett sådant
sätt att möjligheterna att bruka skiftet rationellt inte påverkas. Att
skalbaggsåsen är upphöjd innebär att mikroklimatet blir lite mildare
och torrare och därmed gynnsammare för övervintrande jordlöpare,
spindlar, parasitsteklar, kortvingar och andra naturliga fiender till
skadeinsekter.

Skalbaggsås, men varför och för vem?
I fältkanter övervintrar insekter och spindlar. En hel del av dessa
övervintrar också i åkermark men många dör i samband med
jordbearbetning. Det är känt att ju mindre du bearbetar marken inför
sådd desto fler naturliga fiender överlever. De naturliga fienderna
övervintrar i fältkanterna. Ju större fält desto längre väg för jordlöpare
och spindlar att vandra för att hinna fram till alla bladlöss och andra
skadegörare, som flyger in i grödan. Om du anlägger skalbaggsåsar
mitt i stora fält skapar du konstgjorda fältkanter där jordlöpare,
parasitsteklar och spindlar kan övervintra. När våren kommer vandrar
och flyger de ut i fältet på jakt efter föda i form av bladlöss, vetemyggor
och rapsbaggar.
Humlor, vilda bin och honungsbin är våra viktigaste pollinatörer av
raps, åkerböna och klöverfrö. Genom att göra skalbaggsåsen blomrik
bygger du successivt upp en lokal stam av humlor och andra vilda bin.

Vuxna jordlöpare övervintrar
i håligheter i jorden.
Foto: Louis Vimarlund

För jordlöpare
Vuxna jordlöpare övervintrar i torra håligheter i jorden eller i torr förna,
larver övervintrar i huvudsak i jorden. En skalbaggsås för jordlöpare
är upphöjd så att den får ett mildare mikroklimat. Du sår lämpligen
med tuvbildande gräs som timotej och hundäxing, som bildar en bra
vegetationsstruktur för jordlöpare.
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Jordlöparen är bra på att
springa.
Foto: Louis Vimarlund

För humlor
Humledrottningarna är de enda humlor som övervintrar och det gör
de i håligheter som de gräver i jorden i fältkanter, på åkerholmar, en
skogsbacke eller andra torra platser. Skalbaggsåsar kan bli en bra
övervintringsmiljö för humlor. I många slättlandskap är det brist på
blommor under sommaren och genom att komplettera det tuvbildande
gräset med fleråriga örter som lusern, klöver och cikoria så skapar
du en åtråvärd blomresurs för humlor. Humledrottningar bygger
gärna bon i gamla musbon eller i andra torra och varma håligheter.
Skalbaggsåsen kan även bli en bra boplats för humlor och de år som
insektspollinerade grödor odlas intill skalbaggsåsen får du en förstärkt
pollinering i närheten av skalbaggsåsen, vilket är extra viktigt om du
har stora fält.

För fåglar
Cikoria ger skydd för fältviltet
och frön till finkar

Fågelungar till rapphöns, fasaner, sånglärkor och många andra arter
lever av insekter och andra ryggradslösa djur under den första tiden
i livet. Alla åtgärder som ökar tillgången på föda är värdefulla och gör
skillnad. Skalbaggsåsen kan också bli en häckningsplats för en del
fågelarter. Jämfört med en fältkant erbjuder skalbaggsåsen en tryggare
boplats. Rovdjur som räv och grävling har inte så lätt att hitta åsen
om den saknar kontakt med andra kanter där dessa djur brukar röra
sig. Cikoria ger ett frö som uppskattas av bland andra finkar. Även
ogräsfröer från målla, tistel, kardborre och gråbo blir en fin födoresurs
under höst och vinter.

För fältvilt
Om du sår in skalbaggsåsen med baljväxter, cikoria och andra
viltbegärliga växter som komplement till det tuvbildande gräset kan
du skapa ett fint viltbete. Cikoria ger också ett bra skydd. Samma
argument som för fältfåglar kan användas, genom att kontakt
med övriga fältkanter saknas har räv och grävling svårare att nå
boplatserna. Harpaltar och rådjurskid har större chans att överleva på
en skalbaggsås än i en vanlig fältkant.

Skalbaggsås, men hur?
I fält större än 15 hektar är det lämpligt att anlägga en skalbaggsås.
Orsaken är att avståndet mellan fältkanterna inte utgör samma problem
i mindre fält. På fält större än 30 hektar är det lämpligt med fler än en
skalbaggsås. Det beror också på skiftets form, eftersom en jordlöpare
i allmänhet rör sig uppemot 100 meter på en säsong innebär det att
avståndet från skalbaggsåsen till närmsta fältkant inte bör överstiga
200 meter.
Den bästa skalbaggsåsen anlägger du genom att plöja två plogdrag
mot varandra centralt i fältet så långt från fältkanter som möjligt.
Det ska bildas en upphöjd jordbank, minst 20 cm hög och cirka två
meter bred. Skalbaggsåsen bör sträcka sig i fältets längdriktning så att
arronderingen inte försämras. På ett tänkt skifte med sidan 400 meter
(16 hektar) kan skalbaggsåsen vara cirka 350 meter lång, så att den inte
går ända fram till fältkanten i någon ände. Detta förenklar brukandet
avsevärt och minskar predationen från räv och grävling på fältvilt. Ett
tips är också att anlägga skalbaggsåsen på delar av fältet som annars
är svårbrukade, till exempel längs brunnar eller kraftledningsstolpar.
Så tuvbildande gräs som timotej och hundäxing i kombination
med örter som lusern, rödklöver, vitklöver och cikoria. Dessa örter är
bara marginellt dyrare än gräsfröerna och utsädesmängden är låg. Ett
förslag på fröblandning som räcker till 1 hektar kan vara 5 kg timotej,
5 kg hundäxing, 1 kg av valfri baljväxt som rödklöver, blålusern eller
vitklöver, 1 kg cikoria och 5 kg honungsört. Så inte för tjockt! Den
föreslagna mängden räcker till många skalbaggsåsar men det är svårt
att köpa mindre volymer.
Sådd kan ske för hand, med rampspridare, frölåda eller genom
bredsådd. Putsa åsen en till två gånger första året för att minska
förekomsten av rotogräs. En betesputs gör jobbet förnämligt. Följande
år bör du lämna skalbaggsåsen oputsad för att tillåta en naturlig
utveckling av floran.
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Principskiss

Ett enklare alternativ
Ett enklare alternativ är att så en remsa med tuvbildande gräs
kompletterat med 1 kg valfri baljväxt, 1 kg cikoria och 5 kg honungsört
i mitten av stora fält. Denna remsa blir inte upphöjd och är därmed
inte lika bra som övervintringsplats för jordlöpare och spindlar men
det är visat att permanent vegetation i stora fält ändå är en viktig
övervintringsplats för jordlöpare, spindlar och andra marklevande
naturliga fiender. Sköt denna remsa på samma sätt som du sköter en
upphöjd skalbaggsås.
Lämna gärna en sex meter bred obesprutad kantzon intill skal
baggsåsen, det är extra viktigt om du gör en insektsbekämpning! Den
osprutade kantzonen är också värdefull för fälthöns, pollinatörer och
vilt.
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Frö av örter som lusern,
rödklöver, vitklöver och cikoria
är bara marginellt dyrare än
gräsfrön.

Nyttodjur som trivs i skalbaggsåsen
Nyttoinsekt

Nytta

Jordlöpare

Äter bladlöss

Kortvingar

Lever på kålfluga och lökfluga

Vargspindlar

Äter bladlöss, rapsbaggar och jordloppor

Parasitsteklar

Parasiterar på rapsbaggar och minerarflugor

Hopprätvingar

Föda åt fågelungar

Fjärilar

Vackra pollinerare

Humlor

Pollinerare av raps, åkerbönor och klöverfrö

Vad kostar en skalbaggsås?
En 350 meter lång och 2 meter bred skalbaggsås utgör ca 700
m2, det vill säga. 0,07 hektar som helt tas ur produktion. Intill
skalbaggsåsen lämnas grödan osprutad och ogödslad de närmaste
6 metrarna på var sida om skalbaggsåsen vilket minskar skörden
med cirka 50 procent på en yta om ca 2 000 m2. Totalt sett undantas
i praktiken ca 1 700 m2 varje år från produktion. Vårsäd i mitten
av ett motsvarande stort fält kan antas avkasta lite högre än
genomsnittsfältet, ca 6 000 kg per hektar. I så fall motsvarar den
undantagna ytan ett skördebortfall på cirka 1000 kg, vilket om
spannmålen betalas med 1,50 kronor per kg har ett värde av 1 500
kronor per år.
Kostnaden för anläggningen är liten men för jordbearbetning
och sådd inklusive utsäde av en 350 meter lång och två meter bred
skalbaggsås räknar vi med att kostnaden är cirka 1000 kronor. Ser
man kostnaden på längre sikt, till exempel tio år, blir kostnaden
100 kronor per år. Putsning av skalbaggsåsen år 2 tillkommer,
vi räknar med att den putsas i samband med att vägkanter och
skyddszoner också putsas och att kostnaden kan uppskattas till
cirka 250 kronor. Sett över tio år blir kostnaden för etablering och
putsning därmed cirka 150 kronor per år.

Vad tjänar jag på en skalbaggsås?
I exemplet ovan avstår du cirka 1 000 kg spannmål för att hjälpa
naturliga fiender till skadegörare. Kan du då förvänta dig en
effekt av till exempel jordlöpare på bladlöss som motsvarar
detta skördebortfall? Jordlöpare rör sig i allmänhet uppemot 100
meter från fältkanten eller en skalbaggsås under en säsong och
påverkar alltså bladlöss inom detta område. En 350 meter lång
skalbaggsås med 100 meters aktionsradie på båda sidor omfattar
därmed cirka 7 hektar. Skalbaggsåsen bör alltså minst bidra med
cirka 150 kg skördeökning per hektar för att betala sig på årsbas.
I svenska undersökningar har man visat att marklevande
naturliga fiender under år med måttligt höga bladlusangrepp
kan äta bladlöss motsvarande en skördeökning om cirka 300 kg
vårkorn per hektar. I vårt exempel med 7 hektar motsvarar detta
alltså ett värde om cirka 3000 kronor. Vi vet också att riktiga
bladlusår kan spannmålsskörden sänkas med mer än 1000 kg per
hektar. Som grund för de existerande bekämpningströsklarna
anges att en bladlus per strå i spannmål sänker skörden med
cirka 35-40 kg per hektar.
År med riktigt starka bladlusangrepp kan du vara tvungen
att bekämpa kemiskt ändå men år med svaga eller medelstarka
angrepp kan de naturliga fiender som gynnas av skalbaggsåsen
reducera tidiga angrepp så att bekämpningströskeln aldrig
uppnås. Till detta kan du lägga de fördelar som skalbaggsåsen
har för fjärilar, andra pollinatörer, fåglar och fältvilt. Värdet av
det varierar mycket mellan olika platser och blir en bedömning
för varje enskild plats.
Åtgärd

Intäkt per år (kr)

Plöjning
Sådd
Putsning
Skördebortfall
Minskade angrepp
av bladlöss

0-3000 kr

Pollinering, fältvilt
och skönhet

Egen siffra*

Kostnad per år (kr)

Kostnad per 10 år
(kr)

500

50

500

50

250-500

25-50

1500

15000

Kostnader och tänkbara intäkter av en 350 meter lång och 2 meter bred skalbaggsås
med 6 meter sprutfria kantzoner intill (12 meter). Detaljerade förutsättningar anges i
texten ovan.
*Mycket svårt att beräkna.
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https://www.youtube.com/watch?v=YIb76uEJQJs
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