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Sammanfattning

ÅKERLANDSKAPET  
- VIKTIG BIOLOGISK 

MÅNGFALD

HAR  SÅNGLÄRKORNA 
MINSKAT MED UNDER DE 

SENASTE 35 ÅREN

75 %

Det svenska odlingslandskapet är viktigt  
för den biologiska mångfalden. Nära hälften 
av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och 
groddjur, en fjärdedel av alla häckande fåglar 
och hälften av alla insekter finns här. 
Samtidigt minskar antalet arter och individer. 
Till exempel har antalet sånglärkor minskat 
med 75 procent under de senaste 35 åren.

Omdaningen av jordbrukslandskapet, användning av växtskyddsmedel och avsaknaden  
av blommande växter är några bidragande orsaker till den uppkomna situationen. 

I en litteraturstudie och ett fältprojekt har WWF undersökt aktiva åtgärder som  
kan vara positiva för mångfalden med inriktning på så kallad slättbygd med stor andel 
åkermark – åkerlandskapet.

För att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden i åkerlandskapet  
vill Världsnaturfonden WWF se:

• Mer blommande växter under hela odlingssäsongen

• Användning av växtskyddsmedel och gödsling begränsas i vissa zoner

• Framtagning av en nationell strategi för pollinerare.

Följande åtgärder har stor potential att bidra till att öka jordbruksproduktionens  
hållbarhet och skapa utrymme för mer mångfald:

• Inför ersättningsberättigade åtgärder i landsbygdsprogrammet: 
 •  som skapar kantzoner med blommande växter, och
 •  sprutfria kantzoner (växtskyddsplanering)

• Öka information om och efterlevnad av de regler som enligt gällande lag  
begränsar användning av växtskyddsmedel och gödsling mot vattendrag 

• Införa handlingsstyrande avgifter – till exempel miljösanktionsavgift  
– som ett verktyg för ökad regelefterlevnad

• Ge uppdrag till Jordbruksverket och Naturvårdsverket att gemensamt  
ta fram en nationell strategi för att gynna pollinerare.

Två studier har finansierats
Inom ramen för Världsnaturfonden WWFs arbete med odlingslandskapets biologiska 
mångfald har två studier finansierats. Den ena är en litteraturgenomgång utförd  
av Annelie M. Jönsson och Henrik Smith på Centrum för miljö och klimatforskning  
på Lunds Universitet – Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner. Den andra 
är en praktisk studie tillsammans med Odling i Balans om anläggande av blommande 
skyddszoner, kostnader och sammansättningar, på ett tiotal gårdar i södra och  
mellersta Sverige – Blommande kantzoner för mångfald och mindre läckage.
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Blommande kantzoner förmångfald och mindre läckage 
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Sånglärkan söker både skydd 
och föda i stubbåkern.
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Områden på åkermark  
där varken växtskydds-
medel eller handelsgödsel 
används blir refuger för 
växter och djur.
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Inledning

ALLTFÖR ENSIDIGT 
FOKUS PÅ ATT 

ÖKA SKÖRDARNA

Det svenska odlingslandskapets biologiska mångfald 
har liksom övriga Västeuropas minskat kraftigt 
under de senaste årtiondena. Ett ensidigt fokus på 
att öka skördar har inneburit att fälten har blivit allt 
större när diken lagts igen och stenrösen tagits bort. 
Samtidigt har grödorna blivit allt tätare i takt med 
att mer högavkastande sorter utvecklats. Detta,  
i kombination med en mer intensiv växtodling med 
ökad användning av handelsgödsel och växtskydds-
medel, äventyrar den långsiktiga hållbarbeten inom 
jordbruksproduktionen.

Effekterna av dagens jordbruk blir allt tydligare med minskande populationer av polline-
rande insekter och fåglar. Samtidigt är odlingslandskapet viktigt för den biologiska 
mångfalden. Här finns ungefär hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och grod-
djur, en fjärdedel av alla häckande fåglar och hälften av alla insekter.

I de nya hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals, som världen enats om nämns 
jordbrukets hållbarhet i mål 2 – Ingen hunger (2.4):

• Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa 
motstånds kraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, 
som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning 
till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra 
katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten. (http://www.
regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ingen-hunger/)

Även i den svenska livsmedelsstrategin specificeras jordbrukets hållbarhet, i första delen 
av det övergripande målet:

• Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig 
livsmedels kedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevan-
ta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till 
hållbar utveckling i hela landet.

Trots en ökande medvetenhet görs väldigt lite för att vända odlingslandskapets negativa 
trend. Uppfyllandet av miljömålet ett rikt odlingslandskap kommer inte att nås om arbetet 
fortskrider i samma takt som idag. Olika initiativ lyfts fram men dessa förblir ofta små 
isolerade öar i ett allt mer intensivt brukat landskap och effekterna blir begränsade. Ordet 
hållbarhet används ofta som begrepp men fylls sedan inte med innehåll eller åtgärder till 
exempel i politiskt vägledande dokument. 

Trots en ökande medveten-
het görs väldigt lite för att 

vända odlingslandskapets 
negativa trend. Uppfyllandet 
av miljömålet ett rikt odlings-

landskap kommer inte att nås 
om arbetet fortskrider i samma 

takt som idag.

SKA VI UPPNÅ HÅLL-
BARA SYSTEM  

FÖR LIVSMEDELS-
PRODUKTION

SENAST ÅR 
2030
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Regler

”Att öka andelen 
pollinerare  

i åkerlandskapet 
är en direkt 

produktionshöjande 
åtgärd för många 

jordbruksgrödor som 
exempelvis klöverfrö, 

raps och bönor. 

Regler skapar förutsättningar
I Sverige finns idag förbud mot användning av både handelsgödsel och växtskyddsmedel 
vid vattendrag i odlingslandskapet. Detta är regler som regleras av två olika EU-direktiv 
och därför gäller för alla EUs medlemsstater. 

I stora delar av södra Sverige får man inte sprida gödsel närmare än två meter från  
vattendrag. För växtskyddsmedel är begränsningen liknande mot diken men upp till  
sex meter mot vattendrag och sjöar. Det finns med andra ord en mycket stor potential  
för att det svenska åkerlandskapet skulle kunna ha fler zoner som gynnar djur, insekter 
och växter.

Efterlevnaden av dessa regler är tyvärr relativt dålig. En studie från Umeå universitet* 
visade att på höstsådda fält i Mälardalen begicks överträdelser på 61 procent av de under-
sökta fält som saknade en anlagd skyddszon. För att komma tillrätta med denna situation 
och använda hela potentialen i lagstiftningen krävs ett ökat engagemang och ett omtag 
från myndighetshåll. 

Baserat på resultatet av de två finansierade studierna vill WWF visa på behov och ge 
konkreta förslag på vad som kan göras för att vända den negativa trenden i åkerlandskapet.

Denna rapport visar att två olika åtgärder – sprutfria kantzoner och zoner med insådda 
blommande växter – både enskilt och i kombination – skulle kunna ha en mycket positiv 
effekt på biologisk mångfald i det svenska åkerlandskapet. Dessa åtgärder skulle även 
bidra till att nå Sveriges nationella och inter nationella miljömål. 

Om Sverige menar allvar med uttalade hållbarhetsambitioner i till exempel den  
nationella livsmedelsstrategin, är detta två åtgärder med stor potential som dessutom  
kan genomföras utan särregler för det svenska lantbruket. Att öka andelen pollinerare  
i åkerlandskapet är också en direkt produktionshöjande åtgärd för många jordbruksgrödor 
som exempelvis klöverfrö, raps och bönor. 

*http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:956675/FULLTEXT02

Sprutfria kantzoner
I konventionell spannmålsodling sprids växtskyddsmedel med högtryckspruta.  
Genom att aktivt stänga av sprutan kan lantbrukaren skapa zoner där växter, svampar 
och insekter inte bekämpas. I synnerhet i fältets kanter blir dessa en sprutfri kantzon 
med större möjligheter för ökad biologisk mångfald.  

REGLER 

AV HÖSTSÅDDA FÄLT 
I MÄLARDALEN SOM 
SAKNADE ANLAGDA 

SKYDDSZONER BEGICKS  
ÖVERTRÄDELSER

PÅ 61 %

Sommaren är en bråd  
tid för våra pollinerare. 
Här en åker humla  
som suger nektar  
från perserklöver.
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Effekter

Sprutfria kantzoners effekter på olika organismgrupper
Vid en genomgång av den befintliga forskningslitteraturen kring effekterna på olika 
organismgrupper av att utesluta växtskyddsmedel på vissa zoner på fält, framkom flera 
intressanta resultat. I många fall finns positiva effekter på både antalet individer och/eller 
antalet arter av olika organismgrupper.

Tydligast var sambanden för växter, pollinatörer och fjärilar. För dessa grupper fanns 
studier som påvisade dubbelt så många växtarter och både fler arter och individer av fjäri-
lar i zonerna där växtskyddsmedel inte använts. 

För humlor var dock effekten av sprutfria kantzoner inte tydlig. En orsak är att de 
växter som finns i dessa zoner inte besöks av humlor. Detta medför att antalet humlor blir 
lågt. En studie jämförde sprutfria kantzoner och remsor sådda med en så kallad pollen- och 
nektarfrömix. Resultatet visade att det i genomsnitt hittades så mycket som 269 gånger fler 
födosökande humlor i dessa blommande kantzoner jämfört med sprutfria kantzoner och i 
växande gröda.

Resultaten av litteraturgenomgången visar att en begränsning eller frånvaro av växt-
skyddsmedel kan ha en positiv effekt på mängden av flera olika grupper av ryggradslösa 
djur. 

Skalbaggar är en stor och viktig grupp då de har potential att på naturlig väg begränsa 
skadeinsekter och därmed minska behovet av växtskyddsmedel. För just skalbaggar visade 
studien dock att plöjning och skörd påverkar denna organismgrupp i större utsträckning än 
frånvaron av växtskyddsmedel. För att gynna rovlevande skalbaggar fullt ut kan det krävas 
andra åtgärder, exempelvis anläggning av skalbaggsåsar som görs genom att skapa en obru-
kad remsa på åkern. Denna kan med fördel även sås med blommande örter . 

Kantzoner som var både sprut- och gödningsfria innehöll fler arter än både sprutfria 
och normalt besprutade åkrar. I en studie upptäcktes att sprut- och gödningsfria kantzoner 
hade cirka 33 procent fler arter än kantzoner som bara var sprutfria.

Flera fågelarters minskning i odlingslandskapet kan kopplas till hög användning av 
växtskyddsmedel. Det gäller till exempel sånglärka, fasan och rapphöna.  Minskad födotill-
gång påverkar också gulsparv.  

Litteraturgenomgången visar att det i många fall finns en positiv effekt av sprutfria 
kantzoner på biologisk mångfald. Att utesluta växtskyddsmedel på vissa partier ökar både 
artantalet och artrikedom. Samtidigt konstateras att det saknas studier på landskapsnivå 
för flera organisamgrupper för att kunna mäta effekter på populationsnivå, eller effekter på 
ekosystemtjänster. För detta krävs det att effekterna undersöks på en större skala utanför 
det specifika testhabitatet.

EFFEKTER

GÅNGER FLER FÖDO-
SÖKANDE HUMLOR  

HITTADES I BLOMMAN-
DE KANTZONER MED  

NEKTARFRÖMIX

269

Vid uteslutning av växtskydds-
medel påvisade studier dub-
belt så många växtarter och 
både fler arter och individer  
av fjärilar i sprutfria zoner.

Flera fågelarters 
minskning i odlings-
landskapet kan kopplas 
till hög användning 
av växtskydds medel, 
bland andra fasan. 

Skalbaggar är en stor och viktig grupp då de har 
potential att på naturlig väg begränsa skadeinsekter 
och därmed minska behovet av växtskyddsmedel.

Eldsnabbvinge

Blåklint

Jordlöpare
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I en studie upptäcktes att sprut- 
och gödningsfria kantzoner hade 
cirka 33 procent fler arter än kant-
zoner som bara var sprutfria.
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Kostnader och erfarenheter

Tillsammans med 
Odling i Balans och 

Hushållningssällskapet 
genomfördes ett fält-

projekt där lantbrukare 
anlade blommande 

zoner på sina gårdar.

”Obligatoriska skyddszoner 
är de zoner där man enligt 

lag inte får sprida gödsel 
och växtskyddsmedel. 

Att anlägga blommande zoner – kostnader och erfarenheter
En stor brist i dagens åkerlandskap är nektarproducerande blomväxter. Detta innebär att  
en de viktigaste och mest tydliga produktionshöjande ekosystemtjänsterna – pollinering – 
har minskat i takt med antalet pollinerande insekter. 

Tillsammans med Odling i Balans genomfördes ett fältprojekt där lantbrukare anlade 
blommande zoner på sina gårdar. Olika fröblandningar och koncept testades på gårdar från 
Skåne upp till Mälardalen. De ingående gårdarna fick individuell rådgivning utifrån vad de 
ville uppnå med de blommande zonerna. En sammanställning redogör för syftet med zonen, 
artsammansättning samt kostnad för utsäde (Se Tabell 1).  

Vid anläggande av blommande zoner gäller olika regler beroende på vad de anmäls som. 
Nedan redogörs för några olika alternativ: 

• Ekologiska fokusarealer (EFA) kan anmälas som en så kallade förgröningsåtgärd 
inom ramen för EUs gemensamma jordbrukspolitik och då antingen som träda eller 
som obrukad fältkant. Denna kan då anläggas på ett eller flera år och valet av arter 
som sås varierar. Även regler för när putsning (klippning) och skörd får ske är viktiga 
att ha i åtanke.

• Obligatoriska skyddszoner är de zoner där man enligt lag inte får sprida gödsel 
och växtskyddsmedel. Lagen gäller mot vattendrag, 2 meter inom så kallade nitrat-
känsliga områden för gödsling och 6–10 meter i hela landet för växtskyddsmedel. 

• Skyddszoner i landsbygdsprogrammet. Det finns även möjlighet att söka er-
sättning för skyddszoner i landsbygdsprogrammet och då finns ytterligare regler att 
förhålla sig till vad gäller sammansättningen av fröblandningar.

• Pollinatör- och viltzoner är blommande zoner som anläggs för att gynna insekter 
och fältvilt. Idag finns inga ersättningar att söka för dessa mångfaldsfrämjande  
åtgärder.

KOSTNADER OCH ERFARENHETER

En blommande remsa med honungsört bryter av det 
monotona åkerlandskapet. Den nedre bilden är efter 
sådd och den övre vid blomning.

Insådda remsor gynnar även  
fältviltet i landskapet, som den här 
rågeten som tittar upp ur veteåkern.
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TABELL 1. Syfte med den blommande zonen, sammansättning av arter samt kostnad för utsäde.
SYFTE SAMMANSÄTTNING KOSTNAD 2017/HA KOMMENTAR

Ettårig EFA-träda och 
EFA obrukad fältkant

5 kg perserklöver + 5 kg 
honungsört/ha eller  
10 kg/ha i rena bestånd.

Cirka 700 kr  
Vissa återförsäljare av 
frö har perserklöver för 
60 kr/kg och honungs-
ört för 80 kr/kg.

För ettårig EFA-träda och EFA obrukad 
fältkant rekommenderades perserklöver  
och honungsört till några av gårdarna.  
Detta ger också en fin förfrukt till höstraps.

Fleråriga trädor och 
obrukade fältkanter 

ALTERNATIV 1.

2 kg tidig och 2 kg sent 
blommande rödklöver,  
4 kg gul sötväppling,  
2 kg alsikeklöver,  
2 kg käringtand,  
2 kg lusern   
samt 3–5 kg honungsört  
som skyddsgröda.

Cirka 1 400 kr  
400 för klövern,  
250 för sötväppling,  
200 för alsikeklöver,  
200 för käringtand,  
150 för lusern och  
350 för honungsört.

För fleråriga trädor och obrukade fältkanter 
så är baljväxter i rena bestånd det allra 
bästa. Den håller längre om den skördas 
eller putsas en gång om året mot rotogräs. 
Den kan anmälas som EFA men får då inte 
putsas före 1 juli eller skördas före 31 juli.

Fleråriga trädor och 
obrukade fältkanter 

ALTERNATIV 2. 

2 kg tidig och 2 kg sent 
blommande rödklöver,  
4 kg gul sötväppling, 
2 kg alsikeklöver, 2 kg 
käringtand och 1 kg cikoria, 
samt 3–5 kg honungsört 
som skyddsgröda.

Cirka 1 400 kr  
400 för klövern,  
250 för sötväppling,  
200 för alsikeklöver,  
200 för käringtand,  
150 för cikoria  
och 350 för honungsört.

Nästan som ovanstående blandning  
förutom lusern som är ersatt med cikoria.

Obligatorisk skyddszon 
(mot vattendrag, 2 m 
inom nitratkänsliga  
områden för gödsling 
och 6–10 m för 
växtskyddsmedel) 

ALTERNATIV 1.

2 kg rödklöver,  
1 kg vitklöver,  
2 kg lusern eller käringtand.  
Lägg till 10 kg rödsvingel. 
Honungsört som 
skyddsgröda.

Cirka 1 150 kr
300 för klövern,  
150 för lusern  
alternativt  
200 för käringtand, 
300 för rödsvingel och 
350 för honungsört.

Passar till obligatorisk skyddszon där  
det inte finns begränsningar för baljväxt
innehållet, även om den inte endast får 
bestå av baljväxter.
Rödsvingel är föreslaget här eftersom  
det är ett konkurrenssvagt gräs.
(Denna fröblandning är endast lämplig på 
obligatorisk skyddszon som man aldrig 
söker skyddszonsersättning för eftersom 
andelen baljväxter är för hög. Den får 
skördas och putsas när som helst).

Obligatorisk skyddszon 
(mot vattendrag, 2 m 
inom nitratkänsliga  
områden för gödsling 
och 6–10 m för 
växtskyddsmedel)  

ALTERNATIV 2.

Färdig vallfröblandning 
med mycket baljväxter  
1,5 kg rödklöver och  
9 kg rödsvingel per hektar. 
Honungsört kan fungera 
som insåningsgröda.

Cirka 800 kr  
150 för rödklöver,  
ca 300 för rödsvingel 
och 350 för honungsört.

Passar även till skyddszoner med miljö
ersättningsåtagandet eftersom andelen 
baljväxter än mindre än 15 procent. Undvik 
blandningar med mycket gräs, i synnerhet 
engelskt rajgräs som konkurrerar hårt.

Remsa med enda syfte 
att gynna humlor 

2 kg tidigt blommande 
rödklöver, 2 kg sent 
blommande rödklöver,  
4 kg gul sötväppling,  
2 kg käringtand och  
2 kg alsikeklöver,  
plus 3–5 kg honungsört/ha 
som skyddsgröda.

Cirka 1 400 kr  
400 för klövern, 250 
för sötväppling, 200 
för käringtand, 200 för 
alsikeklöver och 350 
kronor för honungsört.

Om enda syftet med zonen är att gynna 
humlor så är baljväxter i rena bestånd  
det allra bästa. Observera att denna  
inte bör läggas längs vattendrag då klöver 
fixerar kväve naturligt.

Ettårig viltremsa Viltblandningar med bl.a. 
oljerättika, foderraps och 
solros eller alternativt 
hampa (Finola) som ger  
ett gott skydd för fältvilt.

Det finns flera färdiga 
blandningar för dessa 
remsor till olika 
kostnader.

Man kan också blanda i lite havre  
i solrosorna, något som gynnar både fåglar 
som gulsparv och vilt.

Tillsammans med 
Odling i Balans och 

Hushållningssällskapet 
genomfördes ett fält-

projekt där lantbrukare 
anlade blommande 

zoner på sina gårdar.
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Kostnader och erfarenheter

Vad kostar det och vad gynnar det?
Den totala kostnaden för anläggning och skötsel av blommande kantzoner varierar stort. 
Jämförs det med kostnaden för att odla spannmål är skillnaderna inte nödvändigtvis så 
stora. Används fleråriga fröblandningar kan till exempel denna kostnad slås ut på flera år. 
Sammantaget blir själva odlingskostnaderna inte särskilt mycket högre än för odling av 
spannmål. Den stora skillnaden är dock att intäkterna för skörd blir noll. Det saknas idag 
bra uppskattningar på gårdsnivå om de andra värden som kan räknas hem vid anläggandet 
av blommande remsor i form av till exempel ökad pollinering och eventuellt minskat behov 
av växtskyddsmedel. 

Den mest varierande kostnaden är val av fröblandning där vanliga utsäden kostar  
mellan 1 000 och 3 000 kronor per hektar medan mer ovanliga blandningar med hög andel 
örter kan kosta 10 000 kronor per hektar eller mer. Andra faktorer som spelar in är behov 
av jordbearbetning, putsning och skörd samt avstånd till brukningscentra. Detta är kost-
nader som man har även vid spannmålsodling. Däremot tar det ofta lite mer tid per hektar. 
Allt detta beaktat gör att totalkostnaden kan variera mellan 2 000-15 000 per hektar.

Utöver de direkta anläggningskostnaderna är också syftet med remsan – vad man 
vill gynna och hur länge den ska ligga kvar – något att beakta. Balj- och ärtväxter i rena 
bestånd, till exempel rödklöver, är bra för humlor. För pollinerande bin är även honungsört, 
perserklöver, lusern och vitklöver gynnsamt.

Ett exempel på en ettårig blandning är honungsört och perserklöver. Denna blandning 
tål också att putsas men behöver sås om varje år.

Fleråriga blandningar kan bestå av olika baljväxter så som rödklöver, sötväppling, 
käringtand, alsikeklöver och cikoria. Honungsört kan fungera som skyddsgröda för dessa 
blandningar. Denna remsa kan skördas vid midsommartid vilket gör att den blommar om  
i juli och ger mat åt övervintrande humledrottningar. Senare putsning/skörd i september 
går också bra.

”Det saknas idag bra 
uppskattningar på 

gårdsnivå om de andra 
värden som kan räknas 

hem vid anläggandet 
av blommande remsor i 

form av till exempel ökad 
pollinering och eventuellt 

minskat behov av 
växtskyddsmedel.

Utöver de direkta anläggnings-
kostnaderna är också syftet 

med remsan något att beakta. 
Balj och ärtväxter i rena  
bestånd, till exempel röd-
klöver, är bra för humlor. 

KRONOR PER HEKTAR 
KOSTAR INKÖP  

AV VANLIGA UTSÄDEN  
MEDAN FRÖER KAN 

KOSTA VÄSENTLIGT MER. 

1 000 
–3 000

Bo Mårtensson, 
Brandstad gård,  
Skåne, är en av de 
lantbrukare som ingår 
i Bee Urbans projekt 
”Blommor för bin” som 
arbetar för mer nektar-
producerande växter  
i åkerlandskapet.
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”

Långlivande växtarter som inte kräver så mycket skötsel är cikoria och getärt. Rena  
bestånd av cikoria ger pollen och är också eftertraktade som bete för fältvilt. Getärt är 
dyrare än klöver och kräver omsorg vid sådd men när den väl etablerat sig kan den klara 
sig minst 10 år.

Lantbrukarna som ingick i projektet visade att det var både praktiskt möjligt att an-
lägga blommande zoner och att kostnaderna var rimliga i förhållande till den förväntade 
nyttan. Utöver att gynna både produktion och biologisk mångfald genom att bidra till 
stärkandet av ekosystemtjänster har det varit ett stort gensvar från allmänheten. Flera 
lantbrukare berättade om grannar som undrat vad man gjorde och berömt de blommande 
remsorna.

”Utöver att gynna både 
produktion och biologisk 

mångfald genom att 
bidra till stärkandet av 
ekosystemtjänster, har 

det varit ett stort gensvar 
från allmänheten. Flera 

lantbrukare berättade om 
grannar som undrat vad 

man gjorde och berömt de 
blommande remsorna.”

KLARAR SIG GETÄRT  
NÄR DEN VÄL ETABLE-

RAT SIG EFTER SÅDDEN. 

MINST 
10 ÅR

Getärt är en långlivad 
art som inte kräver så 
mycket skötsel.

Cikoria är en flerårig ört i familjen korgblommiga 
växter med vackra ljusblå blommor.

Fältharen kan dra nytta av det skydd 
en blommande remsa erbjuder.

Buskskvättan 
gynnas av att det 
finns områden 
som odlas mindre 
intensivt i åker-
landskapet.
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Slutsats och rekommendationer

Det finns både förutsättningar och möjligheter
Det finns idag både förutsättningar och möjligheter att öka ytan lämpliga miljöer för 
viktiga arter i odlingslandskapet. Lantbrukare ska följa lagen och skapa zoner mot vatten-
drag som är både ogödslade och obesprutade. Det går även att göra mer aktiva val inom 
ramen för EUs jordbrukspolitik och då få ersättning för insatsen, eller att utifrån intresse 
för vilt- och naturvård anlägga remsor.   

Oavsett skäl varför behöver incitamenten stärkas för att de olika zonerna ska 
komma på plats i åkerlandskapet. Det finns två vägar som behöver genomföras parallellt: 

1.  Öka information om och efterlevnad av lagen. Detta kan göras genom: 
• riktade informationsinsatser som lyfter möjligheterna att använda zonerna som 

omfattas av gällande regler för mer blommande växter i åkerlandskapet 
• införa en miljöstyrande avgift så som miljösanktionsavgift för gällande föreskrifter, 

som ett viktigt verktyg vid kontroller och en direkt respons på att överträdelse har 
skett, något som visat sig vara effektiv för att styra handlande och beteende.

2.  Incitament i form av ersättningsberättigade åtgärder i kommande  
landsbygdsprogram för sprutfria kantzoner (växtskyddsplanering) och mer  
blommande växter.

För att vända den negativa trenden för åkerlandskapets biologiska mångfald  
vill Världs naturfonden WWF se:

• Mer blommande växter under hela odlingssäsongen
• Användning av växtskyddsmedel och gödsling begränsas i vissa zoner
• En nationell strategi för pollinerare tas fram.

Följande åtgärder har stor potential att bidra till att öka jordbruksproduktionens 
hållbarhet och skapa utrymme för mer mångfald:

• Införa ersättningsberättigade åtgärder i landsbygdsprogrammet: 
• som skapar kantzoner med blommande växter, och
• sprutfria kantzoner (växtskyddsplanering)

• Öka information om och efterlevnad av de regler som enligt gällande lag  
begränsar användning av växtskyddsmedel och gödsling mot vattendrag 

• Införa handlingsstyrande avgifter – till exempel miljösanktionsavgift  
– som ett verktyg för ökad regelefterlevnad.

• Ge uppdrag till Jordbruksverket och Naturvårdsverket  
att gemensamt ta fram en nationell strategi för att gynna pollinerare.

Sprutfria kantzoner i kombination med åtgärder som anläggande av blommande 
remsor och gödslingsfria zoner kan vara ett sätt att stärka den biologiska mångfalden i 
åkerlandskapet. För lantbrukarna kan det vara ett acceptabelt och även attraktivt sätt att 
konkret öka både förutsättningarna för produktionen och livet på ägorna. 

”Sprutfria kantzoner 
i kombination med 

åtgärder som anläggande 
av blommande remsor 

och gödslingsfria zoner 
kan vara ett sätt att 

stärka den biologiska 
mångfalden  

i åkerlandskapet. 

SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER



Åkerlandskapet – viktig biologisk mångfald – Världsnaturfonden WWF  15  

Produktion
Världsnaturfonden WWF, 2018

FÖRFATTARE:  
Jan Wärnbäck

FOTO: Jan Wärnbäck / WWF  
Sid: 1 (eklövsspindel), 2, 4, 5, 12, 
15 och 16

Ola Jennersten / WWF
Sid: 6, 7, 8, 9, 10 (råget),  
13 (fälthare, buskskvätta) och 14

Blommor för bin / Bee Uran
Sid: 10 (åker) och 12

Wikimedia
Sid: 13 (cikoria och getärt)

För mer information, kontakta:  
Jan Wärnbäck / WWF

Design och produktion:
Odelius & Co – In A Box AB  
# 17–1531



MER LÄMPLIGA MILJÖER
Idag finns det både förutsättningar och möjligheter att öka ytan 
lämpliga miljöer för viktiga arter i åkerlandskapet.

WWF.SE
SE

Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna  
Telefon 08-624 74 00. info@wwf.se, wwf.se 

Åkerlandskapet 
  

DET HÄR GÖR WWF
WWF arbetar både med policies och praktiska insat-
ser för att dagens jordbruksproduktion ska ta viktiga 
steg mot hållbarhet.

FLER  
POLLINERARE 
Att öka andelen pollinerare är en 
direkt produktionshöjande åtgärd  
för många jordbruksgrödor.

ÖKAD PRODUKTION  
OCH MÅNGFALD
Lantbrukarens val har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden, och insatta åtgärder kan öka både förut-
sättningarna för produktionen och ägornas mångfald.

VÄNDA TRENDEN
För att vända den negativa trenden för biologisk 
mångfald i åkerlandskapet behövs flera  
stimulerande åtgärder sättas in för lantbruket.
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

Därför finns vi 

wwf.se

För att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och 
bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
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