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Sammanfattning 
 

Dagens intensiva och produktiva jordbruk ger mindre utrymme för pollinerare. Lantbrukaren kan 
med några enkla åtgärder bidra till en ökad mångfald. Kantzoner med blommande växter kan 
placeras på sådant sätt att även läckage till ytvatten förhindras. 

I projektet finansierat av WWF samlades erfarenheter av att odla blommande kantzoner för 
mångfald och mindre läckage. Några olika frösorter och koncept testades på några OiB pilotgårdar. 
Lantbrukarna kunde visa att det var praktiskt möjligt att anlägga sådana, och kostnaderna var rimliga 
i förhållande till nyttan. Erfarenheterna delades vid OiB pilotgårdsmöten och några av lantbrukarna 
presenterade vad de gjort på OiB temadag. Under projektets tid kom OiB kontakt med en 
forskargrupp som arbetade med en systematisk kartläggning angående skyddszonernas effekt. Detta 
ledde fram till en ny projektansökan som handlar om Mångfunktionella skyddszoner.  

Bakgrund  
 

Dagens intensiva och produktiva jordbruk ger mindre utrymme för pollinerare. Klimatförändringar 
gör att arter kommer slås ut och biodiversiteten kommer att hotas. För att andelen pollinerare ska 
öka krävs att det finns tillräckligt med föda åt under hela säsongen. Pollinerare gynnas om det finns 
tillräckligt med boplatser för övervintring.  

Lantbrukaren kan med några enkla åtgärder bidra till en ökad mångfald. En medveten strategi kan 
bidra till en ökad mångfald och ett mer resilient ekosystem.  Genom att anlägga blommande 
kantzoner så kan man öka antalet pollinerare.  
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Vissa områden på fältet har större risk för växtnäringsläckage. Lantbrukare har själv kännedom om 
var stående vatten brukar finnas. De är sk hotspots där det finns risk för fosforförluster. Sluttande 
fält, diken och områden kring brunnar är andra områden där växtnäring riskerar att förloras. 
Kantzoner med blommande växter kan placeras på sådant sätt att även läckage till ytvatten 
förhindras. På så sätt kan man optimera insatserna för att uppfylla flera mål. Kantzonerna kan på så 
sätt bli mångfunktionella och de kan anläggas för att både minska läckagrisken och öka den 
biologiska mångfalden.  

Olika arter passar på olika platser och det finns liten praktisk erfarenhet att anlägga sådana. För att 
fler lantbrukare ska våga satsa på blommande kantzoner behövs mer kunskap om hur skyddszoner 
kan anläggas och skötas. Att anlägga demonstrationsodlingar och inbjuda till träffar på gårdar är ett 
sätt att sprida ny kunskap och utbyta erfarenheter. Om även kantzonerna ska fungera som en barriär 
för att förhindra läckage behöver både arter och skötsel anpassas för att uppfylla mål att öka den 
biologiska mångfalden och minska läckage av växtnäring och växtskyddsmedel.   

Generellt gäller en sexmeter skyddszon vid bekämpning intill ett vattenförande vattendrag och två 
meter gäller som gräns för gödsling. För användning av vissa kem-preparat finns idag krav på en tio-
meters skyddszon till vattendrag. Dessa ytor skulle kunna utnyttjas för odling av växter och örter som 
gynnar pollinerare.  

Det finns liten kunskap idag om olika artblandningar och hur väl de uppfyller olika mål, såsom 
biologisk mångfald och att förhindra läckage av växtnäring och växtskyddsmedel. En artblandning ska 
kunna bidra med föda åt pollinerarna under hela säsongen. Arterna bör också kunna etablera sig 
samtidigt och inte konkurrera ut varandra under säsong. Alternativt kan den blommande kantzonen 
tillåtas att succedera, dvs olika blommande arter kan ersätta varandra över tiden.  

Det saknas praktisk erfarenhet hur olika kantzoner ska skötas. En del behöver putsats och det är inte 
utrett när optimal tid för det är. En örtblandning innehåller ofta frön av olika storlek och etableringen 
kan därför vara knepig. När är den optimala såtidpunkten och vilken teknik passar bäst vid sådd 
behöver därför studeras.  

En viktig utgångspunkt är att artsammansättning måste anpassas utifrån varje gårds läge, jordart och 
produktion. Det behövs antagligen olika artblandningar och skötsel på olika platser i landet. Detta 
projekt syftar till ta fram ny praktisk kunskap om hur man anlägger blommande kantzoner, hur de 
behöver skötas och ett försök att ta fram en praktiskt användbar metod att på gårdsnivå utvärdera 
dess effekt. Odling i Balans arbetar utifrån lantbrukares erfarenheter i samarbete med rådgivning och 
forskare för ett miljövänligt hållbart lantbruk.  

Mål 
 

1. Ta fram ny kunskap om hur blommande kantzoner kan anläggas och skötas.  

2. Visa på betydelsen av blomremsor för att bidra till ökad biodiversitet för pollinerare 
samtidigt som man kan minska läckage av växtnäring.  

3. Att visa att det är praktiskt möjligt och vilka kostnader som är förknippade med detta.  
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Genomförande 
 

Projektet genomfördes med start 2015-04-01 till och med 2017-04-01 med hjälp av finansiering från 
WWF. Projektet realiserades i tre delar:  

1. Lantbrukare inom Odling I Balans anlade ett antal blommande kantzoner 

2. Utvecklingen och erfarenheter att anlägga sådana samlades och utvärderades 

3. Forsknings- och utvecklingsområden identifierades 

 

1.Lantbrukare testade blommande kantzoner 
 

Ett antal av Odling I Balans lantbrukarna har anlagt ett antal blommande kantzoner år 2015 och 
2016. Biodiversitetsrådgivaren Petter Haldén på Hushållningssällskapet har tagit fram koncept för de 
olika gårdarna avseende växtslag och typ av skyddszon. Konceptet har anpassats beroende på läge i 
landet och lantbrukarnas egna intresse. OiB har tillsammans med hushållningssällskapet sedan följt 
upp vilka odlingar som har anlagts på gårdarna och vilka problem man har haft och vilka glädjeämnen 
skyddszonen har gett. I ursprungliga planen stod det att även WWF skulle vara delaktig i utvecklingen 
på gårdarna. Den som var ansvarig för projektet från början på WWF blev tjänstledig under en stor 
del av projekttiden så därför har bara några få kontakter under projekttiden kunnat tas.  

Verksamhetsledaren diskuterade ideer och projektmålen med OiB lantbrukargrupp. Rådgivaren 
Petter Haldén på Hushållningssällskapet kontaktade alla OiB gårdar för att diskutera intresse, 
förutsättningar och ge individuell rådgivning för vad som var lämpligt att odla på de gårdarna.  

 

2.Samlade erfarenheter  
 

Erfarenheter från anläggning, skötsel och artsammansättning har summerats under projekttiden. De 
samlades upp vid besök av verksamhetsledaren på gårdarna och vid OiB-träffar där hela gruppen 
träffades, samt vid telefonkontakter av Petter Haldén. Vad som sedan genomfördes på de olika 
gårdarna finns beskrivet i Bilaga A.  

Erfarenheterna visade på att det finns ett stort behov att ytterligare ta fram skötselråd och artförslag 
vid anläggning av blommande kantzoner. Lantbrukarna som odlade blommande kantzoner berättade 
att de fått mycket positivt gensvar från allmänheten. Det hände rätt ofta att grannar stannade till och 
frågade vad man gjorde.  

Även om lantbrukarna tyckte det var positivt att odla dessa kantzoner så är det ibland svårt att hinna 
med de specialarbete som det innebär. Det kan ta mycket tid och det kan också betyda ganska stor 
bränsleåtgång, att åka separat till ett skifte för att exempelvis så eller skörda en blommande kantzon.  

Gårdsexempel på åtgärder som genomfördes 
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Nedan följer tre exempel från Odling I Balans gårdarna Fårdala, Hidinge gård och Södergård. Där 
lantbrukarna berättar om vilka åtgärder de genomförde. I bilaga A finns beskrivet övriga gårdars 
satsningar.  

Fårdala – sparar klövern i kanten i vallen 
 

Gunnar och Claes Bergstrand brukar gården Fårdala 1,5 mil öster om Falköping. De levererar mjölk till 
Falköpings mejeri och producerar 10000 kg mjölk, (ECM), per ko och år. Fodret består i huvudsak av 
egenproducerad vall.  För att bidra till mat åt pollinerare släpper de upp klöver i remsor vid kanterna. 
Sammanlagt är det 1300 meter på tre fält, vilket motsvarar 0,4 hektar. Det handlar om 3-5 rundbalar 
som påverkas på den ytan.  

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1.På Fårdala så släpper man upp klövern i kanter      Bild 2. Specialbalarna skulle vara lämpligt att 
tredjeårsvallen för att ge mat åt pollinerare.                      ge till ungdjuren, men att särhålla några 
Foto H. Elmquist                                                                        balar är inte lönsamt. Foto Bergstrand. 
                          
 
Gunnar Bergstrand berättar att det blir 4-5 balar som ger lägre fodervärde. Det motsvarar ett värde 
på en bal på 80 öre istället för 1,30 per kg ts som man brukar kunna räkna på. Det ger en 
värdeminskning per bal om 150 kronor. Totalt så skattar Gunnar att denna åtgärd kostar 759 kronor. 
De balarna som har ett lägre fodervärde skulle kunna vara lämpligt till ungdjur. Men det är inte 
praktiskt och medför en alltför stor kostnad, så de går in i vanliga lagret.  

 

 

Bild 3-5. Gunnar berättar att det kommer många besökare till denna kantzon. Grannen som är 
biodlare är också väldigt nöjd med denna åtgärd. Foto H. Elmquist 
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Bild 6. Gunnar slutsats av denna förhållande-
vis enkla åtgärd är att det har blivit mycket 
biodiversitet till en ringa kostnad.  På bilden en 
humla  som landat på en klöverblomma som 
fanns kvar tack vare att man sparat några 
meter i vallens kanter.   Foto H. Elmquist

 

Hidinge gård – tror på att kombinera olika mål på framtida kantzoner 
 

Håkan och Gunnel Wahlstedt brukar Hidinge gård utanför Örebro. Den har varit en Odling I Balans 
pilotgård sedan 1999. Man har en matgrisproduktion om 15 000 grisar per år. På fastmarkjorden så 
odlar man en sexårig växtföljd, höstvete vartannat år med korn eller havre, ärter/bönor, oljelin. På 
mulljorden har man en fyraårig växtföljd med potatis och spannmål. Håkan berättar att variationen i 
landskapet är betydligt sämre idag jämfört med 1950, se fotografierna nedan.  

Gårdens ekologi beror av om det finns djur eller ej.  Djurproduktion är viktiga för mångfalden. Finns 
det djur på en gård så finns det gödsel och foderspill som ger upphov till ett flertal insektsarter som i 
sin tur är föda åt fåglar och andra djur. Exempel på fågelarter som är beroende av att det finns djur 
på en gård är ladusvalor, hussvalor, tornseglare, gråsparvar, pilfinkar, sädesärlor, starar.  

Bild 7-8. Karta från 1950 och 2010- talet från 
Hidinge gård som visar att variationen i 
landskapet har förändrats.  

 

 

 

 

 

På Hidinge gård har man ett stort intresse för biologisk mångfald och man odlar mycket blommande 
grödor. Det finns 3 ha skyddszoner och sprutfria kantzoner. Man odlar dessa för att gynna humlor, 
bin och fåglar. Man anlägger också lärkrutor i höstvetet och man har börjat anlägga en häck utanför 
ett av grishusen.  

Håkan tror på iden att anlägga skyddszoner som kan utnyttjas för flera olika ändamål. En blommande 
remsa gynnar bin och humlor. Kvarlämnad skörd ger mat åt fåglar vid tidpunkter då det är ont om 
föda. Skyddszon ger ett avstånd mot vattendraget som skyddar mot vindavdrift vid kemisk 
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bekämpning eller vindavdrift av gödsel. En skalbaggsås gynnar marklevande insekter. En gräsremsa 
hindrar ytavrinning vilket hindrar fosforförluster.  

Hidinge gård har varit med i ett projekt där man identifierade ytor med risk för fosforytavrinning. Ett 
av slutsatserna i det projektet var att några av skyddszonerna som var anlagda med mål att minska 
förluster var inte ändamålsenliga, se bilderna nedan. Med tanke på att minska fosforförluster bör 
därför sådana områden identifieras utifrån risken för förluster.  

 

    

Bild 9-11. Lantbrukaren på Hidinge gård tror på att framtidens skyddszoner kan utformas på ett 
bättre och mer ändamålsenligt sätt, där man kan förena flera nyttor såsom biologisk mångfald, 
minska risken för fosforförluster etc. För att lyckas med det behöver man analysera var i landskapet 
skyddszonen ska placeras för att förhindra växtnäringsförluster. Bilden till höger visar olika åtgärder 
man gjort för biologisk mångfalden på Hidinge gård, lähäck, fågelåker, solrosodling, honungsörtszon, 
baljväxtzon hampazon.  
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Bild 12-13. På Hidinge gård odlar man olika zoner som gynnar insekter och fåglar. Honungsört, 
perserklöver och blodklöver har man prövat i blandning. En annan fågelblandning man prövat är 
vårvete, havre, solros, bovete, oljerättika honungsört och lin. Solrosor och hampa har man odlat i 
renbestånd. Foto H. Elmquist 

Södergård – har anlagt blommande skyddszoner längs fält och runt brunnar 
 

Södergård ligger i Löderup utanför Ystad. Den brukas av Johan Thuresson som driver Löderups Gris 
AB och Martin Andersson som driver Löderups Växt AB. Det finns ca 60 dikor av tung köttras, med 
tjurar som föds upp till ca 15 månader, samt kvigor som går till rekrytering och slakt.  Till gården hör 
ca 100 ha naturbetesmarker. Det sker uppfödning av livs-svin och slaktsvin från 320 suggor. Gården 
omfattar 200 hektar. Det mesta kan bevattnas vid behov. Förutom vanliga skånska grödor sker en 
stor andel specialodling.  

  

Bild 14-15. På Södergård har man under 2016 anlaggt kantzoner med honungsört, med gott resultat.  
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Bild 16-18. Utrymmen runt brunnar kan också med fördel sås med honungsört. På så sätt utnyttjas en 
yta som är svår att bruka till biologisk mångfald och brunnar syns tydligt på fältet berättar Martin 
Andersson, Södergård 

Martin Andersson som ansvarar för växtodlingen tycker att erfarenheterna är goda av odlingen. Han 
berättar också att de fått så mycket positivt gensvar från allmänheten av odlingen. Många grannar 
har stannat och undrat vad man gör och varför.  

 

Frågeställningar som har belysts i projektet 
Val av örter blommor  
Petter Haldén gjorde en anpassad rådgivning till varje gård och föreslog olika blandningar beroende 
på om man vill ha en ettårig eller flerårig blandning, samt gav tips om skötselråd.  

Rödklöver är bäst bland baljväxterna men alla är mycket bra. Om man sår olika baljväxter så sprider 
man riskerna beroende på hur etableringen lyckas och man får också längre blomningstid. De flesta 
sår gräs för att så skyddszoner och träder, men genom att så baljväxter så gör det stor skillnad för 
humlor och nyttoinsekter. Förutom vallbaljväxterna så finns det cikoria som är flerårig och 
honungsört, blodklöver och perserklöver som alla är ettåriga. Se tabell 1.  

Rödklöver är allra bäst för de humlor som vi vill gynna och det är en fördel att blanda tidigt och sent 
blommande sorter. Om pH är högt kan lusern ersätta Alsikeklövern. Om man vet att man kommer 
putsa fler gånger så passar vitklöver bättre än rödklöver. Hästar är känsliga för alsikeklöver om det 
finns risk för hästar blir dåliga av alsikeklöver kan den därför ersättas med exempelvis lusern.  

Tabell 1. Exempel på olika blandningar till blommande kantzoner som rekomenderats i projektet till 
OiB pilotgårdar och kostnader för utsädet. Observera att fröblandningarna är anpassade efter målet 
med den blommande kantzonen och gårdens förutsättningar.  
5 kg perserklöver + 5 
kg honungsört /ha eller 
10 kg/ha i renbestånd 

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

Kostar ca 700 kr/ha  
(Olssons frö har 
perserklöver för 60 
kr/kg och honungsört 
för 80 kr/kg) 

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

För fleråriga trädor och obrukade fältkanter så är 
baljväxter i renbestånd 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 skördas före 31 juli.  

Kostar cirka 1400 
kr/ha 
(400 för klövern, 250 
för sötväppling, 200 
kärringtand, 200 för 
alsikeklöver och 350 
för honungsört hos 
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skyddsgröda.  Olssons frö) 
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. 

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

 

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

Passar till obligatorisk skyddszon där det inte 
finns begränsningar för baljväxtinnehållet, 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 
baljväxtandelen är för hög. Den får skördas och 
putsas när som helst. Den kan anmälas som EFA-
träda men får då inte putsas före 1 juli och inte 
sköras före 31 juli.  

Kostnad ca 1150 kr/ha 
  

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

Passar inte till skyddszoner med 
miljöersättningsåtagandet eftersom det då måste 
vara  mindre än 15% baljväxter. Men undvik 
blandningar med mycket gräs, i synnerhet 
engelskt rajgräs konkurrerar hårt och sprider 
vetedvärgsjuka.  

Kostnad ca 800 kr 
(150 för rödklöverna, 
ca 300 för rödsvingel 
och 350 för 
honungsörten) 

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 
skyddsgörda 

Remsa med enda syfte att gynna humlor så är 
baljväxter i renbestånd det allra bästa.  

Kostnad per hektar är 
1400 kr (400 för 
klövern, 250 för 
sötväppling, 200 för 
kärringtand, 200 för 
alsikeklöver och 350 
kronor för honungsört 
hos Olssons fröer) 

Oljerättika och solrosor 
eller alternativt 
fröhampa finola som 
ger ett bra skydd för 
fältvilt 

Ettårig viltremsa. Man kan också blanda i livet 
havre i solrosorna, något som gulsparvarna kan 
överleva på sen.  

Lantmännen säljer det 
för 50 kr/kg som 
fågelfrö 

 

Örter som attraherar bin humlor och andra pollinerare bäst? 
Bajväxter i renbestånd är enligt Petter Haldens erfarenhet bäst för humlor. Rödklöver är allra bäst för 
humlor som man vill gynna. Honungsört, perserklöver, lusern, vitklöver är också bra för pollinerare.  

Om man ska odla rödklöver till frö är det olämpligt att så andra sorter än de man ska tröska. Det finns 
här krav på fribelägenhet.  
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En vanlig ettårig blandning är perserklöver och honungsört. Honungsörten etablerar sig snabbt och 
blommar ca 8 veckor efter sådd. Perserklöver blommar ca 10-12 veckor efter sådd. För att förlänga 
blomningen i ettåriga remsor så kan man därför med fördel blanda in perserklöver. En oro med 
perserklöver är att det kan spridas till andra platser. På Hidinge gård har man inte sett någon sådan 
spridning iallafall där har perserklövern inte klarat att övervintra. Man kan tänka sig att lägga till 
blodklöver (10 kg/ha i renbestånd) som blommar ännu senare, Petter Haldéns erfarenhet är att 
honungsört och perserklöver i blandning är tillräckligt bra och långlivad.  

Cikoria i renbestånd är långlivad och ger mycket pollen och nektar samt även skydd och bete åt 
fältvilt samt frö åt småfåglar.  

Vilka ett- resp. fleråriga arter är lämpligast ur praktisk synvinkel? 
Olika blandningar föreslogs beroende på var de skulle anläggas och vilket mål man hade för 
skyddszonen.  

De obligatoriska skyddszonerna (10 meter var kravet år 2016) hade ingen uttalad begränsning på 
baljväxtandel i utsädet men de fick inte bara bestå av baljväxter. Utsädet ska bestå av gräs eller gräs i 
blandning med örtväxter. Det är inte klart vad KEMI tolererar som fröblandning utom att det ska fylla 
syftet. Ett förslag är att om man kan påvisa att det växer gräs i blandningen med vallbaljväxter så är 
det nog okej. Cikoria, rödklöver, käringtand och sötväppling i blandning med rödsvingel. Som 
skyddsgröda kan honungsört användas.  Om man vet att man kommer att putsa fler än en gång så 
passar vitklöver bättre än rödklöver.  

Obrukad fältkant är en typ av EFA (Ekologisk fokusareal) som har stora möjligheter att gynna humlor 
och andra nyttoinsekter men för att göra den rationell att bruka rekommenderar vi att den görs så 
bred som betesputsen för att få möjlighet att slå av den. Sedan februari 2016 är det lagkrav på att 
hålla två meters skyddsavstånd till vattendrag vid kemisk bekämpning, detta är mycket lämpligt att 
kombinera genom att anlägga en obrukad fältkant.  

På den obrukade fältkanten liksom trädan är valfriheten (utifrån regelverket) stor och man kan till 
exempel så en blandning bestående av enbart vallbaljväxter. Det finns dock en begränsning om max 
10 % röd- eller vitklöver. Man kan välja att förnya den obrukade fältkant varje år om man sår ettåriga 
örter. Det rekommenderas dock fleråriga arter för bäst kostnadseffektivitet och långsiktighet.  

Om skyddszonen också skulle vara ekologisk fokusareal, så föreslogs till exempel att addera 15 % 
vallbaljväxter som rödklöver, alsikeklöver, vitklöver eller lusern.  

Skötsel, putsas, när och hur ofta? 
Regelverket för obrukad fältkant följer det för träda vilket innebär att den får putsas tidigast den 1 
juli. Ogräs för bekämpas mekaniskt under hela året men du får inte så annan gröda på fältkanten före 
den 31 juli. Efter den 31 juli får du skörda och ta hand om det som växer på den obrukade fältkanten 
men i strikt mening får inte den obrukade fältkanten användas för produktion.  

Obligatoriska skyddszoner får putsas när som helst. De kan också anmälas som EFA-träda, men då får 
de inte putsas före 1 juli.  

En flerårig blandning av baljväxter som innehåller rödklöver, sötväppling, käringstand, alsikeklöver 
och cikoria som föreslogs till några av gårdarna rekommenderas att skördas vid midsommartid. Då 
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blommar den om i mitten av juli och ger mat åt humledrottningar inför vintern. Den kan även 
putsas/skördas i september då humledrottningarna ofta har gått ned för övervintring.  

Blandningen honungsört och perserklöver tål att putsas av om det blir rotogräs, den blommor om 
efter några veckor. Rekommendationen är att så dessa i samband med övriga vårbruket, eftersom 
det är små fröer som är känsliga för torka. År två kan enstaka plantor av honungsörten vara kvar. 
Men om man tänker sig en ettårig remsa så måste man räkna med att så om varje år.  

Obrukade fältkanter etableras utan traditionella skyddsgrödor som spannmål. Honungsört är 
snabbväxande och kan fungera som skyddsgröda. Isåfall lägger man till fem kg honungsört till 
blandningarna. På så sätt får man en bra pollen och nektarväxt redan under det första året.  

Gul sötväppling kan läggas till för att få skyddszonen mer färgrika. Lusern, käringtand och sötväppling 
ska ympas innan sådd.  Getärt är dyrare än klöveroch kräver extra omsorg vid etablering men är och 
andra sidan mycket långlivad, man kan räkna med minst 10 år.  

Gödslas, om ja när och vilken mängd  
Denna fråga kan man inte riktigt lätt svara på. Det beror på status i marken och vilka grödor som ska 
sås. En del lantbrukare berättade att det var svårt att få igång grödorna och man hade behövt ge lite 
gödsel vid sådd. Det nästkommande projektet kommer att bättre kunna svara på den frågan.  

Håkan Wahlstedt erfarenhet är att nästan alla skyddszonsodlingar honungsört, hampa, solrosor etc 
behöver gödslas lite för att komma igång.  Detta gäller även fågelblandningar som han odlat. Han 
berättar vidare att gödslar man inte solrosorna blir det ingenting. Han har ofta gödslat i samband 
med sådd genom att lägga lite handelsgödsel i såmaskinen.  

Vilka kostnader är förknippade med att anlägga blommande kantzoner? 
Totalkostnaden med att anlägga och sköta blommande kantzon är mellan 2000 – 15 000 kronor per 
hektar. Kostnaden beror av val av fröblandning, hur mycket jordbearbetning som genomförs, om 
skyddszonen behöver putsas och skördas och beroende på hur långt avstånd det är till fältet från 
brukningscentret. Det mest vanliga utsädet kostar mellan 1 000 till 3 000 kronor per hektar. Mer 
ovanliga örter kan kosta 10 000 kronor.  

Tabell 2. Exempel på olika blandningar och var man kan få tag på dom.  
Mångfaldsblandning från Svenska foder.  
Gräs med en blandning av örtväxter. I den är engelskt rajgräs med som är en stark konkurrent till 
övriga arter. Men första året får man en fin blomning. 

 
Frö i renvara kan köpas från Olssons frö  i Helsingborg.  
Skånefrö, är ett annat bolag, men de har ett mer begränsats sortiment.  
Viltremsa av hampa Finola, kan köpas av Lantmännen eller via www.finola.fi 
 

Inhyrt arbete kan kosta 500-750 kronor i timmen för en förare och traktor med putsare. Sådd kan 
kosta mellan 500- 800 kronor per hektaret. Men detta är kostnader som är beräknade för större 
arealer så för att göra ett separat arbete för en mindre skyddszon som detta är så tillkommer 
framkörningskostnader och kostnader för att köra mellan fält.  
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Är det möjligt utvärdera effekten på gårdsnivå, enkel metod?  
Frågan diskuterades med några lantbrukare. Det skulle nog kunna gå att utveckla en enklare metod 
för detta. En lantbrukare berättade att man gör det redan idag i klöverodlingen för att veta att man 
har tillräckligt mycket pollinerare. Det skulle nog kunna gå att utveckla en metod som fungerar på 
bred front utan att ha artkännedom om alla arter.  

Hur säkerställa att det inte leder till mer övergödning? 
Odling av klöver ger mer växtnäring. Intill vattendrag är det därför bra att blanda baljväxterna med 
gräs för att få en bättre kvävehushållning. Men gräset konkurrerar ut baljväxterna efter ett par år.  

Här handlar det om skötsel och var odlingen sker. Om det är praktiskt möjligt så kan man behöva föra 
bort det som är slaget. Lantbrukarna berättar att det finns inget näringsvärde i det och det kostar 
mycket att skörda en extra gång för att föra bort grönmassan från en så liten yta. Det kräver också en 
hel del bränsle med en extra körning till ett fält. Hur detta ska fungera i praktiken och hur det kan bli 
mest miljösmart behöver därför studeras vidare.  

Ytterligare behov av forskning och utveckling?  
Det finns ett stort behov att ta fram odlingstips och framförallt ett koncept att kunna kombinera olika 
nyttor. Projektet ledde fram till en ansökan om att utveckla Mångfunktionella skyddszoner.  

 

3.Forskningsbehov 
 

En ursprunglig ide var att undersöka om man kunde ta fram en enkel metod för att på gårdsnivå 
utvärdera blommande kantzoners effekt på pollinerare. Det visades sig vara svårt att på så kort tid 
och med små resurser kunna ta fram en sådan metod. Men i denna diskussionen med forskare på 
SLU och med OiB styrelse föddes idén om att utveckla ett större projekt om skyddszoner.  

Ett annat mål med projektet var att lista forskningsbehovet. Mitt i projektet fick OiB kontakt med 
Sönke Eggers från Sveriges Lantbruksuniversitet som leder en forskargrupp som genomför en 
systematisk kartläggning om kantzonernas miljöeffekter. Projektet ligger under Mistras paraply och 
heter EviEM.  Kartläggningen har gett drygt 20 000 träffar på vetenskapliga artiklar inom ämnet. 
Studien beräknas vara klar under 2017. Ursprungsidén var att Sverige kan öka andelen kantzoner på 
åkermark, vilket då också skulle gynna hotade arter som står för pollinering och kan vara 
skadebekämpande, och samtidigt skulle man då minska risken för spridning av växtskyddsmedel och 
övergödning. Detta  

Kontakter med Sönke Eggers forskargrupp ledde vidare till att en grupp bildades för att söka 
ytterligare medel för att gå på djupet i frågan.   

Kunskapsspridning 
 

Några av lantbrukarna erfarenheter från att så skyddszoner presenterades på odling I Balans 
temadag 19 januari i Linköping. Jordbruksaktuellt skrev sedan en artikel om de lantbrukare som 
presenterat sina erfarenheter på temadagen. Lantbrukarnas presentationer och Jordbruksaktuellts 
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artikel finns att ladda ned från Odling I Balans hemsida. Hushållningssällskapet har presenterat en hel 
del artiklar omkring hur man kan anlägga skyddszoner och hur man kan kombinera skyddszonerna 
och ekologiska fokusarealer i tidningen Arvensis. Petter Haldén är författare till dom. Men medel för 
att skriva dom har kommit från annat håll.  

Ekonomisk redovisning 
 

Från WWF söktes 200 000 kronor. I dessa 200 000 kronor som beviljades ingick 25 % moms, varför 
ursprunglig budget har modifierats. I tabell 3 nedan redovisas hela budgeten.  

Tabell 3. Totala kostnaden för projektet  

Pilotgårdsträff, Hidinge gård     1 503 
Timkostnader 
verksamhetsledaren     103 855 
  Projektplanering 9 815   
  Litteratur, omvärldsanalys 20 450   
  Planering lantbrukarmöte 24 540   
  Rapportering, analys av resultaten 36 810   
  Kommunikation, resultatförmedling 12 270   
Resor lantbrukare 
pilotgårdsträffar     7 559 
Pilotgårdsträff, Kalmar     15 722 
Konsult, expertis, coach 
kantzonsanläggning     35 340 
Resultatförmedling     8 000 
Verksamhetsledarens 
resekostnad     28 022 

Summa     200 000 






	Sammanfattning
	Bakgrund
	Mål
	Genomförande
	1.Lantbrukare testade blommande kantzoner
	2.Samlade erfarenheter
	Gårdsexempel på åtgärder som genomfördes
	Fårdala – sparar klövern i kanten i vallen
	Hidinge gård – tror på att kombinera olika mål på framtida kantzoner
	Södergård – har anlagt blommande skyddszoner längs fält och runt brunnar

	Frågeställningar som har belysts i projektet
	Val av örter blommor
	Örter som attraherar bin humlor och andra pollinerare bäst?
	Vilka ett- resp. fleråriga arter är lämpligast ur praktisk synvinkel?
	Skötsel, putsas, när och hur ofta?
	Gödslas, om ja när och vilken mängd
	Vilka kostnader är förknippade med att anlägga blommande kantzoner?
	Är det möjligt utvärdera effekten på gårdsnivå, enkel metod?
	Hur säkerställa att det inte leder till mer övergödning?
	Ytterligare behov av forskning och utveckling?


	3.Forskningsbehov

	Kunskapsspridning
	Ekonomisk redovisning
	BILAGA A – GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ PILOTGÅRDARNA



