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Den pollinerarvänliga gården 

Målet med den här guiden är att presentera ”Den pollinerarvänliga gården”-konceptet till finländ-
ska odlare och öka deras insikt och kunnande så att varje odlare kan utveckla sin gård i en mera 
pollinerarvänlig riktning. I guiden bekantar vi oss med bakgrundsinformation om pollinerarna i 
Finland och pollineringens betydelse för lantbruket. Vi presenterar också forskningsdata och ex-
perters åsikter samt ger råd om de bästa åtgärderna och lösningarna till att utveckla gårdarna i en 
mera pollinerarvänlig riktning.

Guiden består av två delar. Den första delen “Pollinering och pollinerarna” innehåller teori och bak-
grundsinformation om pollinerarna och deras betydelse i åkerekosystemet. I den här delen fördju-
par vi oss i betydelsen av pollinering och fenomenet med förlusten av pollinerare samt bekantar 
oss med pollinerarna och deras situation och utmaningar. Den andra delen “Den pollinerarvänliga 
gården” är lösningsinriktad. Den här delen definierar karaktärsdragen för en pollinerarvänlig gård 
och presenterar åtgärder med vilka man kan göra sin egen gård mera pollinerarvänlig. Utöver hu-
vudtexten fördjupar sig guiden i olika teman med hjälp av exempel.
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1. Till vad behövs pollinerare?

Nästan 90 % av de blommande växterna är helt och 
hållet eller delvis beroende av pollinerare, och unge-
fär  75 % av världens odlingsväxter är antingen helt 
och hållet eller delvis beroende av pollinerare3. Det 
här betyder att skörden blir sämre när det inte finns 
tillräckligt med pollinerare4. Jordbruket – och speci-
ellt de förändringar i markanvändning och bruket av 
växtskyddsmedel som anknyter till jordbruket – är en 
stor orsak till att pollinerare försvinner, men jordbru-
ket erbjuder också möjligheter att stöda pollinerarna5. 

Utan de vilda pollinerarna skulle vi vara tvungna att 
hitta på andra sätt att pollinera flera av de växter vi är 
beroende av. Den här nyttan som pollinerarna erbjud-
er kallas pollineringstjänst. Vid pollinering används 
också odlade pollinerare såsom honungsbin och mör-
ka jordhumlor. Europaparlamentet har ändå konstate-
rat att forskning påvisar hur vilda pollinerare såsom 
solitärbin, fjärilar, blomflugor och skalbaggar vid pol-
lineringen av odlingsväxter sköter en väsentlig uppgift 
som honungsbin endast kan stöda, inte ersätta.6  

Trädgårdssandbi (Andrena haemorrhoa) på 
äppelblomma. Bild: Eija Hagelberg

De pollinerande insekterna har också andra viktiga 
roller i naturen, jordbruket och naturskyddet. De är 
t.ex. näring för många andra arter såsom fåglar. För-
utom pollinering kan pollinerarna i olika levnadssta-
dier producera andra fördelar för jordbruket, de kan 
t.ex. bekämpa skadegörare. Exempelvis blomflugor är i 
vuxenstadiet viktiga pollinerare för många skördeväx-
ter såsom kummin. Dessutom är en del av blomflug- 
arternas larver små rovdjur som äter bladlöss7. Vissa 
pollinerande insekter, såsom skalbaggar och flugor, 
deltar också i att nedbryta dynga och annan organisk 
substans samt i att bearbeta jordmånen. Eftersom pol-
linerarna är känsliga för förändringar ger de viktig in-
formation om miljöns tillstånd, och speciellt om na-
turens mångfald. Om pollinerarstammarna mår bra, 
mår också många andra grupper av organismer bra. 
Men om stammarna försvagas eller försvinner helt och 
hållet kan man dra slutsatsen att naturen mår dåligt. 

De viktigaste vilda pollinerargrupperna i Finland är 
vilda humlor, bin, blomflugor samt dag- och nattfjä-
rilar. Dessutom finns det pollinerare i många andra 
grupper av organismer såsom myggor och trips. De 
parasitstekellarver som är viktiga för den naturliga ska-
degörarbekämpningen fungerar som pollinerare när 
de är vuxna. Med tanke på att förbättra deras levnads-
villkor i jordbruksmiljö är det också viktigt att gynna 
pollinerarväxter.  89

Skörden av rybs och raps är beroende av  
insektspollinering. Bild: Traci Birge

Minskningen av de vilda pollinerarstammarna har dokumenterats runt om i världen1.  
Förlusten av pollinerare är ett hot mot diversiteten i naturen, stabiliteten av ekosystem,  
matproduktionen och människans välmående2.
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De viktigaste pollinerargrupperna i Finland. I Europa fungerar i främsta hand vilda insektsarter som pollinerare. 
De kan delas upp i många grupper. 8

Skördeväxt Honungsbi Humlor Solitärbin Flugor

Odlingsväxter

Rybs, raps xx x x

Bondböna xx xx x

Kummin x x xx

Bovete xx x x xx

Jordgubbe xx x x

Vinbär x xx

Äpple xx xx x x

Hallon xx xx x x

Tomat xx

Buskblåbär xx xx x

Klöver xx xx

Vilda bär

Blåbär x xx xx

Lingon x xx x x

Hallon x xx

Tranbär xx xx

Hjortron xx

Odlingsväxt
Beroende av 

insekts- 
pollinering %

Odlingsareal  
i Finland   
2017 (ha)

Åkerväxter

Raps 10 36 778

Rybs 80 28 427

Kummin 100 24 056

Bondböna 30 22 113

Bovete 90 2 043

Oljelin 10 1 209

Rödklöver (frö) 100 615

Trädgårdsväxter

Jordgubbe 20 3 804

Vinbär 70 1 788

Äpple 90 691

Hallon 60 433

Frilandsgurka 90 167

Buskblåbär 100 86

Squash 90 59

Finlands väsentligaste jordbruksgrödor som delvis eller helt och hållet är pollinerarberoende och grödornas vikti-
gaste pollinerare samt odlingsarealen av de viktigaste jordbruksväxterna för pollinerande insekter.9 

ODLADE POLLINERANDE INSEKTER

VILDA POLLINERANDE INSEKTER

HONUNGSBI
Honungsbiet (Apis mellifera) är viktigt för 
biodlingssektorn och för produktion av 
såväl honung som andra biodlingspro-
dukter (bidrottninggelé, bivax, propolis 
(kittvax) och pollen). 

BIN OCH HUMLOR GETINGAR

FJÄRILARSKALBAGGAR 
Vissa arter

TRIPS

FLUGOR  
Närmast blomflugor

NATTFJÄRILAR 
Viktiga för nattpollinering

HUMLA
I huvudsak för pol-
linering av tomat i 
växthus.

SOLITÄRBI
I huvudsak för polline-
ring i fruktodlingar  
(Osmia bicornis).

FLUGA
I huvudsak för 
pollinering som 
blomflugor sköter i 
växthus
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Av skalbaggarna är t.ex. blombockar pollinerare. Utö-
ver de vilda pollinerarna har honungsbiet och odlade 
humlor en viktig roll i jordbruket både som pollinera-
re, och när det gäller bin, som näringsgren. Man har 
upptäckt att de vilda pollinerarna har minskat i många 
regioner och att honungsbiets dödlighet har ökat men 
det finns inte exakt information om stammarna10.

Pollineringstjänst och  
pollinerarberoende skördeväxter

Pollinerare förbättrar frukt- och fröproduktionen 
för många växter. Pollinerararternas mångfald och 
pollinerarnas riklighet ökar möjligheten till att pol-
lineringstjänsten lyckas11. Av vilda nyttoväxter är in-
sektspollinering nödvändigt exempelvis för många 
bärväxter. Barrträd och många andra vilda träd i Fin-
land såsom björk och alm är vindpollinerade, men 
andra trädslag såsom rönn, hägg och äppelträd samt 
lönn, lind och många videarter är insektspollinerade. I 
vissa fall kan pollinerarna också tidigt på våren utnytt-
ja pollen från vindpollinerade träd ifall det är knappt 
med bättre näring. 

I Finlands jordbruk (och naturen) råder det  
åtminstone i viss mån ett pollineringsunderskott 
dvs. man kan höja de pollinerarberoende skörde-

växternas produktivitet med hjälp av pollinering12. 

Av den här orsaken använder man sig också i jordbru-
ket av odlade pollinerare såsom honungsbin och od-
lade mörka jordhumlor. Finlands Biodlares Förbund 
(SML) berättar också att pollineringstjänst är biodla-
rens värdefullaste produkt13. 

Den nationella pollinerarstrategin

År 2018 startades ett EU-initiativ om pollinerare. Av-
sikten med initiativet är att åtgärda minskningen av 
pollinerare14. Medlemsländerna håller som bäst på och 
förbereder nationella pollinerarstrategier. Också i Fin-
land utvecklar man en nationell pollinerarstrategi vars 
målsättning är att förebygga och stoppa utarmningen 
av pollinerarinsekternas mångfald och minskning av 
deras antal, samt vända utvecklingen i en positiv rikt-
ning och på så sätt trygga fortsättningen av den eko-
systemtjänst som pollinerare producerar i Finland15. 
Med ekosystemtjänst avses den nytta som människan 
får av naturen.

Producenter använder sig av odlade pollinerare såsom honungsbin för att säkerställa pollinering och god kvalitet på 
skörden. Bild: Traci Birge
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2. Insektspollinering: Hur går det till?

Pollinering är nödvändigt för fröväxter. Pollinering sker när pollen transporteras från blommans 
ståndarknapp till pistillens märke eller på barrträd till honkottens fröanlag. Pollinering kan ske i 
form av självpollinering eller med hjälp av vind, vatten eller djur. 

Blomdelar och insektspollinering.17 

Insekter och andra eventuella pollinerare klassifice-
ras som pollinerare när de är en del av den kedja som 
leder till fröproduktion, dvs. när de flyttar pollen till 
pistillens märke på växten så att pollinering sker och 
frön kan utvecklas. 

Vissa växter är helt och hållet beroende av djurpolli-
nerare, men flera växter som är kapabla till självpol-
linering har också nytta av den korspollinering som 
insekter utför eftersom det utvidgar artens genetiska 
mångfald. Tack vare pollinerarna har vi ett mera om-
fattande matsortiment och livsmedlen har högre kva-
litet eftersom bra pollinering leder till större och mera 
symmetriska frukter.

Spektrumet av pollinerare i världen är omfattande. 
Trots att djurpollinering i Europa är begränsat när-
mast till insekter kan också fåglar, fladdermöss, ödlor, 
vissa däggdjur, organismer i havet och många andra 
djur fungera som pollinerar. 

Man bedömer att 350 000 djurarter kan flytta pollen 
från en växt till en annan16. Enbart av de bekanta hum-
lorna och bina finns det mer än 20 000 arter i världen.17 

TYPISKT FÖR  
INSEKTSPOLLINERADE  

VÄXTER ÄR

stora, färggranna  
och doftande blommor

ståndare inne i blomman där 
insekten ska passera förbi

klibbiga pollenpartiklar  
fastnar på pollineraren

mängden pollen är liten

STÅNDARE

PISTILL

KRONBLAD

FODERBLAD
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Blommans form

För att både pollinerarens näringsintag och växtens 
pollinering ska lyckas, måste pollinerarens fysiologi 
och blommans form passa ihop. Blommor kan vara 
trattliknande, breda korgblommiga eller små flock-
blommiga. För blomman är det viktigt att pollen fast-
nar på pollineraren. Därför finns det oftast mest nektar 
på botten av kronbladen så att pollinerarens beröring 
med blomman maximeras och transport av pollen till 
samma blommas eller en annan blommas pistill säker-
ställs. Håriga pollinerare såsom humlor, bin och blom-
flugor är speciellt bra pollinerare eftersom pollen lätt 
fastnar på dem. 

3. Hur lockar växterna pollinerare?

Fjärilar ryms inte in i blommor och därför föredrar de 
blommor på vilka de kan landa med sina stora vingar 
och suga nektar med den långa sugsnabeln. Sådana är 
bl.a. korgblommiga växter, sälg och syren. Korttung-
ade och långtungade bin och humlor föredrar också 
olika blommor. Korttungade solitärbin hittar näring 
t.ex. på jordgubbe och maskros när igen långtungade 
solitärbin utnyttjar långa rörformiga blommor såsom 
vialer, vicker och klöver19.

Korttungade humlor kan i viss mån använda samma 
blommor som långtungade solitärbin, men det hän-
der också att de rånar nektar genom att bita ett hål i 
blomman, t.ex. i bondböna20. Det här kallas rån efter-
som humlan, utan att den pollinerar blomman, får den 

Från blommor hämtar pollinerare energihaltig nektar och proteinhaltigt pollen till näring. Olika 
pollinerare föredrar olika blommor. Bin och humlor hämtar såväl nektar som pollen från blommor, 
fjärilar hämtar nektar och skalbaggar främst pollen18. Blommor lockar igen till sig pollinerare på 
många olika sätt såsom med storlek och form, färg, doft och energihaltig nektar. 

Squashens stora, trattliknande  
blommor lockar till sig humlor.  
Bild: Traci Birge

Klintar är viktiga näringskällor för många arter av humlor.  
Med sina långa tungor når humlorna lätt den nektar som finns i botten 
av kronbladen. Bild: Traci Birge 
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nektar som är avsedd till pollineringsbelöning. Lång-
tungade humlor behöver inte råna nektar utan de kan 
koncentrera sig på djupa rörformiga blommor såsom 
rödklöver och bondböna, och för de här växterna är 
de bra pollinerare21. Också flugor kan ha lång eller kort 
sugsnabel. Observationer har visat22 att blomflugor 
främst söker sig till korgblommiga växter, rosväxter 
och flockblommiga växter. Skalbaggar hämtar ofta nä-
ring från skålformade blommor.

Synsinnet och blommans färg

Synen är ett viktigt sinne för pollinerare som söker 
lämpliga blomresurser. Insekter ser färger på ett an-
nat sätt än människor. Bin, såsom också många an-
dra insekter, förnimmer ultraviolett ljus dvs. UV-ljus. 
Blommor kan ha nektarguider på kronbladen. Nekt-
arguiderna syns med olika UV-våglängder, dvs. de är 
olika former med vars hjälp bin och humlor hittar till 
nektarn och pollenet23. 

Såväl blommans färg som kontrasten till det omgi-
vande landskapet påverkar hur exempelvis bin ser och 
hittar blommor24. Ännu vet man inte helt och hållet 
allt som blommorna kommunicerar med sina färger 

men i vissa fall har färgen observerats variera enligt 
mängden nektar. Av pollinerarna kan i alla fall humlor 
lära sig bedöma nektarhalten på basis av färgen på en 
blomma.

Av färgerna är blått speciellt intressant. Vindpollinera-
de blåa blommor förekommer just inte i naturen utan 
blåa blommor är djurpollinerade25. Steklar föredrar 
speciellt gula och blåa blommor. 

Fjärilar lockas av granna färger såsom rött, ljusrött, 
purpur och gult. Nattfjärilar hittar vita och ljusa blom-
mor som strålar med UV-våglängder och som öppnar 
sig på natten. Skalbaggar och blomflugor föredrar grö-
na och ljusa blommor. Flugor söker sig också till mör-
ka blommor. Blommor som pollineras av skalbaggar 
kan vara samma som humlor pollinerar.  

Doftar gott eller illa 

Blommornas kraftiga, söta dofter lockar till sig pol-
linerare som söker nektar. Vissa blommor luktar illa 
och lurar exempelvis spyflugor eller flugor som söker 
dynga att utföra pollinering26. 

Ljusa blommor, såsom prästkragen, lockar till sig 
blomflugor. Bild: Traci Birge

Bin, såsom nävertapetserarbiet på bilden, tycker om 
vicker (Vicia). Bild: Juho Paukkunen
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Både pollinerarna och växterna som utnyttjar dem kan delas in enligt specialiseringsgrad. Biologer 
talar om generalister och specialister samt mellanformer av dessa. Generalist-ordet hänvisar till 
det engelska general-ordet som betyder allmänt. Motsatsen till generalist är specialist.  

4. Vad är skillnaden mellan  
 generalister och specialister?

Specialist-pollinerare besöker upprepade gånger samma 
växtart och är ofta effektiva pollinerare27. Specialister är 
sällan beroende av andra specialister eftersom risken 
för att dö ut då är stor28. I Finland finns det endast li-
tet växter som är mycket specialiserade men ett exempel 
är orkidéarten flugblomster (Ophrys insectifera). Den är 
klassificerad som mycket utrotningshotad. Växten före-
kommer närmast i skärgården på lövängar i södra Fin-
land. Flugblomster pollineras endast av vissa rovsteklar. 
De här rovsteklarna är själva generalister dvs. hämtar 
nektar och pollen också från andra växter. Stormhatts-
humlan är igen ett exempel på en pollinerare som klassi-
ficerats som mycket utrotningshotad. I Finland påträffas 
arten endast i Norra Karelens stormhattslundar där den 
fridlysta stormhattsväxten är humlans viktigaste nä-
ringsväxt29. Trädgårdshumlan och stormhattshumlan är 
Finlands mest långtungade humlor och därför kan båda 
pollinera stormhattsväxter.

Generalistväxter stöder pollinerarna

Största delen av pollinerarna är generalister och med 
tanke på pollinerarna är de viktigaste växterna sådana 
som är nyckelgeneralister dvs. rikligt förekommande 
allmänna växter som på ett omfattande sätt stöder pol-
linerarpopulationer. Gemensamma kännetecken för så-
dana växter är snabb förnyelse av nektar samt att blom-
mans struktur möjliggör att olika sorters pollinerare 
kommer åt att samla nektar och pollen. För blommor 
som är nyckelgeneralister är det vanligt med exempelvis 
ett kompakt blomhuvud såsom hos korgblommiga väx-
ter (Asteraceae), eller riklig bildning av små blommor 
inom en kort tid såsom hos rosväxter (Rosaceae)30. 

Exempel på vilda nektarförande nyckelgeneralistväxter 
är korgblommiga växter såsom prästkrage, klintsläktet, 
tistlar, röllikesläktet, maskrosor, kullasläktet och fibblor. 
Av rosväxterna är bl.a. en mängd bärbuskar och frukt-
träd, rosor, fingerörtssläktet och älggräs nyckelgene-
ralister. Tack vare tidig blomning är speciellt vide och 
hästhov (tussilago) viktiga för många pollinerare. 31

Generalister
Generalistväxter klarar sig i flera olika miljöer  

och tål varierande förhållanden. Generalistpollinerare  
får sin näring från flera olika växtarter. 

Exempel: maskros, åkerhumla

Specialister
Specialistväxter har strikta krav på levnadsmiljön.  

Specialistpollinerare får sin näring från endast  
en eller några växtarter. 

Exempel: flera orkidéer, stormhattshumla

Lundsandbiet är en generalist som i olika 
länder föredrar olika växter. I Finland påträffas 
den för det mesta på smultron.31  

Bild: Juho Paukkunen.

Stormhattshumla (Bombus consobrinus)  
Bild: Wikipedia / Jan Ove Gjershaug / Norsk 
Institutt for naturforskning. CC BY 3.0.
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Största delen av Finlands pollinerare är flygande insekter. De hör i huvudsak till fyra insektsord-
ningar: steklar, tvåvingar, skalbaggar och fjärilar. De här insektsordningarna är stora och endast en 
del av arterna som hör till dem är pollinerare.  

5.  Vilken är pollinerarnas  
 situation i Finland?

Till steklarna (Hymenoptera) hör bin, växtsteklar, ge-
tingar och myror. I Finland har man påträffat mer än 
7600 arter av steklar men den verkliga artmängden 
är säkert större. Till tvåvingarna (Diptera) hör flugor, 
myggor och trips, och av dem har man i Finland på-
träffat åtminstone 7300 arter. Av skalbaggar (Coleop-
tera) finns det i Finland ungefär 3800 arter. Till fjäri-
larna (Lepidoptera) hör såväl dag- som nattfjärilar. För 
många vilda växter är fjärilarna viktiga, ibland t.o.m. 
de enda pollinerarna. I Finland har man påträffat un-
gefär 2600 fjärilsarter.32 

Det finns mycket man inte ännu vet om pollinera-
re eftersom insekterna är en organismgrupp som det 
bristfälligt forskats i såväl i Finland som i andra delar 
av världen. Insekternas taxonomi är relativt välkänd i 
Finland men uppföljning på längre sikt fattas33. Därför 
vet vi inte hurudan pollinerarsituationen var tidiga-
re, t.ex. för 50 eller 100 år sedan. Dessutom vänjer vi 
oss vid förändringar och det nya normala. ”Smygande 
normalitet” (eng. shifting baseline) beskriver en situa-
tion vid vilken vi inte förstår hur stor förändring som 
har skett i naturen eftersom vi redan har vant oss vid 
tidigare förändringar.

Finlands pollinerare hör till fyra olika insektsordningar. Siffrorna anger hur många arter man har påträffat i  
respektive insektsordning i Finland. Bilder: Heikki Luoto / otokkatieto.fi

Tvåvingar  Diptera Skalbaggar  Coleoptera

 Fjärilar  Lepidoptera Steklar  Hymenoptera

ca 7300 arter

ca 2600 arter

ca 3800 arter

ca 7600 arter
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Uppföljning och trender

Med tanke på Finlands nationella pollinerarstrategi 
har det gjorts en utredning34, i vilken man presenterar 
kunskapen om pollinerarnas situation i Finland. En-
ligt rapporten finns det mest utrotningshotade arter 
bland dagfjärilar, långhorningar samt bin och hum-
lor35.  I rapporten betonar man att kunskapsnivån har 
ökat betydligt på 2000-talet. Den huvudsakliga orsa-
ken till att pollinerararter som speciellt bin, humlor 
och fjärilar är utrotningshotade, är enligt rapporten 
att ängar och andra öppna livsmiljöer har vuxit igen. 
Fjärils- och flugarter som specialiserat sig på kärr har 
däremot lidit av dikningar. 

I Finland har man forskat mera om fjärilar och skal-
baggar än om flugor och steklar. Av de officiella dag-
fjärilsuppföljningarna startade den nationella uppfölj-
ningen av dagfjärilar36 år 1991 och uppföljningen av 
jordbruksmiljöns dagfjärilar år 1999. Uppföljningen 
görs delvis med hjälp av volontärkrafter. Uppgifter 
om trenderna publiceras i tidningen Baptria som ut-
ges av Lepidopterologiska Sällskapet i Finland (SPS) 
och informationen finns samlad på den gemensamma 
webbtjänsten för statens miljöförvaltning (ymparisto.
fi/paivaperhosseuranta). Utgående från de under-
sökta arterna verkar huvudtrenden för dagfjärilar på 
2000-talet vara minskning: 23 arter har minskat, 9 ar-
ter har blivit rikligare. Enligt nattfjärilsforskning har 
flera nattfjärilsarter med sydligt ursprung ökat och 
nordliga arter har minskat37. Samma trend ser man för 

Igenvuxenhet Minskning av 
död ved

Minskning 
av avbrända 

områden
Skogs- 

avverkning Dikningar Byggande Klimat- 
förändringen

Bin och humlor 52 6 0 1 0 5 4

Flugor 64 21 1 1 17 0 0

Skalbaggar 171 123 12 3 11 45 0

Fjärilar  
sammanlagt 344 6 40 31 45 11 31

Noctuoidea-   
överfamiljen 35 0 3 5 7 0 5

Geometroidea-  
överfamiljen 24 0 0 7 5 1 7

Dagfjärilar 20 0 3 1 5 0 1

Grupperna  
sammanlagt 631 156 53 36 73 63 35

De vanligaste primära orsakerna till att insekter i olika pollinerargrupper är utrotningshotade enligt en utredning 
inom den nationella pollinerarstrategin39. I tabellen ingår inte alla olika orsaker.

Granskning av insekternas situation vid  
en uppföljningslinje.  Bild: Marjaana Toivonen

humlor. Orsaken till det här är sannolikt klimatupp-
värmningen. Finlands miljöcentral påbörjade år 2019 
en ny nationell uppföljning av humlor vid vilken man 
utbildar frivilliga i att räkna humlor på en egen beräk-
ningslinje38.39 
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Pollinerarens pollineringseffekt beror på två faktorer: antal individer av arten och hur effektivt 
individerna överför pollen så att växten pollineras. Till och med en ”dålig” pollinerare som inte 
är speciellt effektiv på att överföra pollen blir en viktig pollinerare när den förekommer i rikliga 
mängder och dess individer flitigt besöker blommor40. 

6. Vad gör en bra pollinerare? 

De viktigaste pollinerarna för jordbruket i Finland är 
bin, humlor och blomflugor. Vilda bin är som indivi-
der effektivare pollinerare än honungsbin men polli-
neringseffekten för honungsbin baserar sig på deras 
riklighet. Dessutom flyger honungsbin längre sträckor 
än vilda bin och humlor. 

Trots att bin är effektivare pollinerare är flugornas be-
tydelse speciellt stor i områden där antalet bin är litet 
(t.ex. i norra Finland och på våtmarker). Blomflugor 
är också huvudsakliga pollinerare för flockblommiga 
skördeväxter såsom kummin. År 2019 undersöktes 
pollinerarnas besök och effekt på kumminets polli-
nering, och man upptäckte att blomflugor och andra 
flugor besökte kumminblommor mera än alla bin och 
humlor sammanlagt. 

Också ”blomtrogenhet” kan påverka pollineringen. 
När en pollinerare besöker endast en växtart är den 
blomtrogen. Blomtrogenhet effektiverar pollinerarens 
tillgång till näring eftersom individen snabbt lär sig att 
hitta och samla näringen. Samtidigt effektiveras pol-
lineringen av växtarten. Vissa bin och blomflugor är 
blomtrogna41. 

Av de bra pollinerarna förtjänar humlorna särskild 
uppmärksamhet. Humleindividerna är nämligen ef-
fektiva pollinerare och eftersom de är sociala insekter 
finns det ofta rikligt av dem. Humlan har alla egen-
skaper för en bra pollinerare dvs. den ”kan röra på sig 
effektivt, arbeta en lång tid och i varierande väderleks-
förhållanden, transportera mycket pollen och förflytta 
sig från en blomma till en annan på samma växtart42. 

Humlor kan flyga i svårare och kyligare väder än bin. 
Humlornas hårighet är till nytta för blommorna efter-
som pollen väl fastnar i håren. Humlorna har också en 
särskild förmåga att få pollen att lossa från ståndarna 
genom att skaka om blommor. Dessutom är humlor 
duktiga på att lära sig och de kommer ihåg bra ställ-
en för samling av näring och återvänder gång på gång 
till sådana. De här orsakerna gör att humlor är viktiga 
pollinerare såväl för jordbrukets odlingsgrödor som 
för vilda växter. Humlor har observerats på nästan 
30 odlingsväxter och åtminstone på blommor av 200 
prydnadsväxter och 300 vilda växter43.

Humlor arbetar flitigt på squashblommor. Bild: Traci Birge
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I Finland finns det sammanlagt ca 240 arter av vilda och odlade bin och humlor (Anthopila)44. 

Bina och humlorna är uppdelade i sex familjer: långtungebin (till vilka bl.a. honungsbin och humlor hör, 74 arter), 
buksamlarbin (54 arter), grävbin (44 arter), vägbin (40 arter), korttungebin (23 arter) och sommarbin (5 arter). 
Bin och humlor samlar nektar och pollen från blommor till näring åt sig själva och larverna. Till sin kropps-
byggnad är bin och humlor vanligtvis hårigare och kraftigare än getingar och därför fastnar pollen bra på dem. I 
Europa har man påträffat nästan 2000 arter av bin och humlor. Det finns rikligast av arterna i södra Europa och 
mängden minskar ju längre norrut man rör sig. Också i Finland finns den största artmängden i södra Finland45. 
Ungefär en femtedel av Finlands bin och humlor är utrotningshotade.

7.  Bin och humlor:  
 Jordbrukets främsta pollinerare

Släktet honungsbin

Släktet honungsbin (Apis) är so-
ciala insekter som bildar samhäll-
en. Det vanligaste honungsbiet 
(Apis mellifera) hör till släktet 
honungsbin. De nordiska biod-
larnas stammar av honungsbin är 
allmänt taget livskraftiga. Ändå 
är vårt lantrasbi det nordiska 
bruna biet (Apis mellifera mellife-
ra) en utrotningshotad underart 
av honungsbiet. Det nordiska 
genresurscentret (Nordgen) har 
ett skyddsprogram för att upp-
rätthålla stammen av det bruna 
biet. 

Humlor

Humlorna (Bombus) är håriga och 
storväxta. Med undantag för snylt-
humlan är humlorna sociala insekter 
som lever i samhällen med en drott-
ning, arbetare (honor) och drönare 
(hanar). Snylthumlor klassificeras till 
ett eget undersläkte. Snylthumleho-
nan tar över ett befintligt bo av sociala 
humlor genom att döda drottningen i 
boet. I världen finns det ungefär 260 
humlearter av vilka man i Finland 
har observerat 38. Humlorna är vik-
tiga pollinerare för jordbruket och i 
trädgårdar, och de har observerats i 
blommor av nästan 30 olika odlings-
växtarter. Endast unga drottningar 
övervintrar och då ofta i hålor i mar-
ken. De andra humlorna som flugit 
under sommaren dör på hösten.

Solitärbin

Solitärbin är sådana bin vars ho-
nor bygger sitt bo själv. Ibland 
förekommer bon nära varandra 
i småa samhällen men det finns 
ingen arbetsfördelning individer-
na emellan såsom hos honungsbin 
och humlor. Av Finlands bin är 
nästan alla solitära utom honungs-
bina. I Finland har man påträffat 
ungefär 190 arter av solitärbin. 
Arternas färg och storlek varierar 
mycket och det finns också stor 
variation gällande boplatser. De 
flesta solitära biarterna övervint-
rar som fullvuxna larver (dvs. som 
prepuppa) men till dem hör också 
många vuxenövervintrare.

Honungsbi (Apis mellifera).  
Bild: Heikki Luoto / otokkatieto.fi

Hushumla.  
Bild: Heikki Luoto / otokkatieto.fi

Trätapetserarbi.  
Bild: Juho Paukkunen
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8.  Övriga pollinerare

Getingar

Det finns både eusociala ge-
tingar (Vespinae) som bildar 
samhällen och solitära geting-
ar (Eumeninae) som lever en-
samma. Getingar är såväl pol-
linerare som rovdjur: på våren 
behöver de vuxna getingarna 
sockerhaltig näring såsom nek-
tar men larverna är köttätare. 
Vuxna getingar fångar andra 
insekter till näring åt larverna. 
Solitära getingar övervintrar 
som fullvuxna larver och av 
samhällena övervintrar endast 
drottningen. I världen finns det 
över 5000 getingsarter av vil-
ka man i Finland har påträffat 
ungefär 43. Bålgetingen är den 
största getingsarten i Finland.

Blomflugor och  
andra tvåvingar

Blomflugorna (Syrphidae) hör till 
de viktigaste pollinerarna. De är ofta 
mycket håriga och påminner om ste-
klar. De övriga tvåvingarna kan vara 
nyttiga, ofarliga eller skadliga. Av myg-
gorna är t.ex. hårmyggan (Bibio) en bra 
pollinerare på våren.

Fjärilar

Fjärilar är nödvändigtvis inte vik-
tiga pollinerare för jordbruket 
men jordbruksomgivningen är 
en viktig levnadsmiljö för många 
fjärilsarter. Dagfjärilar besöker 
flitigt blommor för att hämta nek-
tar och man har observerat att de 
i vissa fall är lika bra pollinerare 
som bin46. Nattfjärilar är viktiga 
för blommor som endast öppnar 
sig på nätterna. Vissa växter, så-
som den helt och hållet fridlysta 
nattviolen, är beroende av fjäri-
lar (i det här fallet nattfjärilar). I 
världen finns det mer än 180 000 
fjärilsarter av vilka det i Finland 
förekommer över 2600. Fjärilslar-
verna är ofta specialister som får 
näring från endast en viss växtart. 
Av Finlands 1646 fjärilsarter har 
421 (17,9 %) markerats år 2019 
som utrotningshotade i Finlands 
hotbedömning (Suomen uhana-
laisarviointi) och 716 (30,3 %) 
finns bland Finlands rödlistade ar-
ter. Av Finlands sammanlagt 2667 
utrotningshotade organismer är 
ungefär var sjätte en fjäril. Speci-
ellt dagfjärilar som trivs på ängar 
har minskat.

Skalbaggar

Många skalbaggar såsom t.ex. humle-
bagge  (Trichus fasciatus)47, olivgrön 
guldbagge (Protaetia cuprea), gräsgrön 
guldbagge (Cetonia aurata) och blom-
bockar besöker som vuxna blommor 
för att äta pollen och samtidigt fung-
erar de som pollinerare. De föredrar 
speciellt flockblommiga växter.

Övriga insekter

Andra blombesökande insekter 
vilka kan fungera som polline-
rare är b.la. myror, parasitste-
klar, växtsteklar och trips.

En geting hittar mat på en jord-
gubbe. Bild: Traci Birge

Bastardsvärmare.  
Bild: Traci Birge

En tvåvinge på en äppelblomsknopp. 
Bild: Traci Birge

En humlebagge och glansbaggar på en 
squashblomma. Bild: Traci Birge
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Blomflugorna (Syrphidae) är livliga nyttodjur 
som ofta liknar steklar. De fullvuxna blomflu-
gorna flyger, såsom namnet säger, aktivt från 
blomma till blomma och de är därmed viktiga 
pollinerare för många jordbruksväxter såsom 
kummin och rybs. I larvstadiet är en tredjedel 
av arterna smårovdjur som äter de för jordbru-
ket skadliga bladlössen och bladlopporna.

Blomflugorna är flugor och hör därmed till tvåvingar-
nas Diptera-insektordning. Till utseendet liknar blom-
flugorna ofta steklar som getingar men blomflugorna 
har endast två vingar till skillnad från steklarna som 
har fyra vingar. Blomflugornas engelska namn är ”ho-
verfly” och kommer från blomflugornas förmåga att 
flyga på stället, ofta i närheten av blommor.

I världen finns det ungefär 6000 kända blomflugsarter 
och i Finland har man påträffat över 370 arter48. Blom-
flugor förekommer i hela landet. 

Blomflugorna genomgår fullständig förvandling un-
der sin livstid: ägg, larv, puppa och fullvuxen. Det 
finns häpnadsväckande stora skillnader i de olika ar-

9.  I rampljuset: Blomflugorna 
 Effektiva pollinerare och små rovdjur

ternas levnadssätt. Larverna kan klassificeras enligt sin 
näringskälla: Fytofager och mykofager äter växternas 
stammar och svampar. Predatorerna, alltså smårov-
djuren, äter bladlöss och bladloppor men även andra 
insekters larver och ägg. Saprofagerna äter förmult-
nande växtrester och de mikroorganismer som lever 
där. Sådana arter lever som larver t.ex. i kompost, i vat-
ten och på trädstammar där saven läcker ut. Åtmins-
tone två arter får sin näring från nöt- och hjortdjurs 
avföring.

Efter larvstadiet förpuppar sig blomflugan ofta i mar-
ken. Den kläcks i form av en ung vuxen som behöver 
näring för att utvecklas och föröka sig. De får proteiner 
och aminosyror från pollen och snabb energi från nek-
tar. Beroende på arten föredrar blomflugorna bland 
annat korgblommiga-, rosen- och flockblommiga 
växter. En del arter föredrar vindpollinerade gräsväx-
ter som timotej. På våren får blomflugorna sin näring 
främst från videväxter såsom sälg.

Vissa blomflugsarter övervintrar i Finland, andra 
kommer som vuxna söderifrån med luftströmmarna i 
stora massor. Olika mikroklimat såsom fuktiga platser, 
gräsmarker och förmultnande träd samt en god blom-
kontinuitet är fördelaktiga för dessa nyttodjur.

Blomflugans larver äter bladlöss som är skadliga för 
odlingsgrödor. Bild: Heikki Luoto / otokkatieto.fi

Blomflugorna liknar ofta steklar. På bilden en gul  
solblomfluga (Syrphus ribesii) på röllikans blomma. 
Bild: Eija Hagelberg.
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Olika pollinerargrupper och -arter har olika behov. Trots ett brett spektrum finns 
det även mycket som är lika: varje pollinerargrupp förökar sig endast på platser 
med lämpliga resurser på sommaren och tillräckligt med skydd på vintern. 
Detta betyder att alla pollinerare behöver tillräckligt med lämpliga blom-
mor, grundförnödenheter för förökning och övriga artspecifika resurser 
som bobyggnadsmaterial och övervintringsplatser. Den engelska pro-
fessorn Jeff Ollerton kallar detta för pollinerarens behovstriangel49.

Blombehovet

När det gäller blombehovet är både artrikedomen och diversi-
teten av stor vikt. Det finns starka bevis för att blomresurser-
na (nektar och pollen) i jordbruksekosystemen är de re-
surser som mest begränsar pollinerarpopulationerna50. 

10. Vad behöver pollinerarna? 

I de tidigare kapitlen konstaterade vi att Finlands pollinerare består av insekter från olika  
ordningar alltså steklar, tvåvingar, fjärilar och skalbaggar. De viktigaste pollinerarna går  
igenom en fullständig förvandling vid vilken det ur insektens ägg kläcks en larv som förpuppas 
och det ur puppan kläcks en vuxen individ. För att dessa förvandlingar ska ske behöver insekten 
riktiga resurser vid rätt tidpunkt. 

En lämplig levnadsmiljö fyller pollinerarens alla krav, utan 
lämplig miljö kan arten inte vara framgångsrik 51.  

Generalistpollinerarna kan utnyttja ett flertal 
olika nektarväxter men specialisterna såsom 
ett flertal fjärilar och solitärbin får sin näring 
från någon särskild blomma. Pollinerarna be-
höver näring under hela säsongen vilket bety-
der att de behöver en bra blomkontinuitet från 
tidig vår till hösten. 

På grund av detta är videväxterna som blom-
mar tidigt på säsongen mycket viktiga för polli-
nerarna. Ju flera växtarter det finns, desto flera 
är pollinerararterna också. Speciellt inhemska 
naturblommor stöder väl de inhemska vilda 
pollinerarna. Vägrenarna är speciellt viktiga 
för pollinerarna både på grund av sitt blombe-
stånd men också som boplatser.

En bra blomkontinuitet är till exempel: vide, 
maskros, vicker, vialer, klöver, flockblomstriga, 
mjölke, klintar, tistlar, åkervädd och gullris.51 

Pollinerarna behöver näring under hela växtperioden  
och därför är en bra blomkontinuitet nödvändig. 
På bilden humlans favoritblommor under växtperioden.  
Bild: Christina Elgert / Ötökkäakatemia 
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Det finns stora variationer i förök-
ningssätten och larvernas behov

För förökning behövs näring för avkommorna, men 
behovet varierar med arten. Bina matar sina larver 
med nektar och pollen, parasitsteklarna lägger sina 
ägg i andra djur och rovsteklarna fångar andra insekter 
åt sina larver. Många fjärils- och nattfjärilarslarver äter 
växter och många av dem behöver en specifik växt. Till 
exempel liten apollofjäril (Parnassius mnemosyne) äter 
endast stor nunneört (Corydalis solida) och nässelfjä-
rilen (Aglais urticae) äter endast brännässla (Urtica 
dioica). Beroende på arten är flug- och skalbaggslar-
verna endera växtätare, nedbrytare eller köttätare. Fle-
ra växtätare kan även använda svampar och alger som 
näring, nedbrytarna utnyttjar förutom dött organiskt 
material även djuravföring.

Bobyggnadssätt

Olika arter har olika sätt att bygga bon. En del byg-
ger bon i marken (som många solitärbin), andra i 
trädstubbar eller i gamla byggnader. Av Finlands bin 
och humlor bygger 30 % sina bon i ovanjordiska hål 
och springor och resten i marken52. Vissa humlor fö-
redrar till exempel gamla gnagarhåligheter. Även bar 
jord, speciellt sandrika jordar, är viktiga boplatser för 
många solitära bin. Humlor och bin som bosätter sig 
på marken använder torkade växtstammar, förmultna-
de trädelar och håligheter som skalbaggslarver gnagat 
i stockhus53. Sten, löv- och mullhögar samt olika rand-
områden som diken och skogsbryn erbjuder skydd 
och viktiga mikroklimat för olika arter. Torra ängs-
sluttningar, vårdbiotoper samt väg- och åkerrenar är 
alla viktiga bobyggnadsplatser. Vissa pollinerarinsek-
ter, speciellt steklarna, behöver också bobyggnadsma-
terial såsom lera, bladbitar, växthår eller kåda.

Olika arter har olika sätt att övervintra och i alla fall 
känner vi inte ens till dem. I vilket stadium – ägg, larv, 
puppa eller vuxen – en insekt övervintrar är en artspe-
cifik egenskap. En del fjärilar övervintrar i form av ägg 
och ofta helt och hållet oskyddade mot väder och vind. 
Men det är mycket vanligare att fjärilar och andra in-
sekter övervintrar som larver eller puppor. Till exem-
pel många solitärbin övervintrar som vuxna dvallarver 
i ovannämnda boplatser. Även av blomflugorna över-
vintrar åtminstone vissa som larver. En del pollinera-
re som humledrottningarna, skalbaggarna och en del 
fjärilar såsom nässelfjärilen övervintrar som vuxna 
individer. Många humlor och bin, såsom humledrott-

ningen, övervintrar i marken i s.k. övervintringshå-
lor. Fjärilar hittar ofta lämpliga övervintringsplatser i 
byggnader eller övriga liknande skyddsplatser. Skal-
baggar kan övervintra i marken eller i växtligheten.

Väderleken påverkar också hur pollinerarna klarar sig. 
En ordentlig vinter med ett tillräckligt snötäcke för-
bättrar övervintringen. Regn och varma perioder före 
den egentliga våren kan försämra övervintringen.

Nässelfjärilens larver på nässlan. Bild: Eija Hagelberg

Lundjordhumlans bo hittades under en styroxlåda i 
hemträdgårdens växthus. Humlorna hade grävt ett bo i 
den mjuka torven. Bild: Traci Birge

Heta och sandiga obevuxna marker är utmärka bo-
platser för till exempel sandbin. Bild: Eija Hagelberg
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Livsmiljön krymper

Av våra humlor och bin är 70 % beroende av våra 
kulturmiljöer dvs. de har spritt sig i Finland med 
våra gamla odlingsväxter54. I och med de stora för-
ändringarna som skett under de senaste decennierna 
har landskapet i vår jordbruksmiljö förlorat i diversi-
tet. De lämpliga livsmiljöerna för humlor och bin och 
andra pollinerare har krympt. På största delen av vår 

11.  Vilka utmaningar möter pollinerarna  
 i den finländska lantbruksmiljön?

åkerareal odlas idag vindpollinerade spannmål och 
gräsväxter. Platser där det kunde finnas nektarväxter 
och som inte alls eller sällan markbearbetas, såsom 
betesmarker och vårdbiotoper, finns det endast lite 
av. Vårdbiotoper och permanenta gräsmarker har 
kraftigt minskat. Nuförtiden är alla typer av vårdbio-
toper såsom naturängar, torrängar, hedar och hagar 
utrotningshotade. Både deras antal och kvalitet har 
kraftigt försämrats55. 56 57

Markanvändning/Odlingsareal   
(ha) 2020 2013 förändring   

ha
förändring   

%

Utnyttjad jordbruksareal totalt 2 269 953 2 258 648 11 305 0,5

Träda 61 410 67 670 -6 260 -9,3

Naturvårdsåker 130 709 138 153 -7 444 -5,4

Gröngödslingsvall 15 126 48 129 -33 003 -68,6

Vall, minst 5 år 21 795 30 669 -8 874 -28,9

Betesmark 52 325 72 344 -20 019 -27,7

SAMMANLAGT  
träda, vall, betesmark 281 365 356 965 -75 600 -21,2

Påfrestning Inverkan på pollinerarna

Förändringar i användningen av jordbruksmarken Livsmiljön krymper

Belastning från växtskyddsmedel och övriga lantbrukskemikalier    Dödlighet, kronisk inverkan 

Odlade pollinerare Konkurrens, spridning av parasiter och sjukdomar, undanträngning

Invasiva arter (växter) Näringsväxterna försvinner, slöseri med energi, förgiftning (lupiner)

Klimatförändringen Humlearter går tillbaka, förändringar i växternas konkurrens om pollinerar-
na, invandrade pollinerararter 

För pollinerare  
viktig jordbruksmark  
och förändringar  
i arealer (hela landet)  
mellan åren 2013  
och 202056.

Lantbruksmiljöns påfrestningar på pollinerarna57.
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Den enes ogräs är  
den andres näringsväxt  

Förutom att livsmiljön har krympt försvåras polline-
rarnas liv också av olika lantbrukskemikalier såsom 
växtskyddsmedel. För det första kan växtskyddsmedel 
och tillväxtreglerande medel vara giftiga för pollinera-
re. För det andra sköter växtskyddsmedlen sin uppgift 
och förhindrar att odlarens fiender växer på åkern. De 
växterna är ändå ofta pollinerarnas vänner.

Sedan 1995 har stödvillkoren för jordbrukets miljö-
stöd förbjudit användning av bekämpningsmedel på 
åkerrenar och skyddsremsor. I rapporterna från upp-
följningsundersökningen av effekterna av miljöstödet 
för jordbruk58 har man ändå konstaterat att verkningar 
av bekämpningsmedel från besprutningar kan obser-
veras också på åkerrenar och skyddsremsor, och att 
medlen sprider sig med vinden utanför åkern59. Det 
här orsakar skador på åkerrenarnas och skyddsrem-
sornas växtlighet eftersom medlen minskar växternas 
artrikedom, mångfald och växttäckningen samt inver-
kar på fröbankens kvalitet60.  

Även stallgödsel och konstgödsel kan vara skadliga 
för pollinerarna ifall näringsämnen som rinner bort 
från åkern övergöder områden utanför åkern och på 
så sätt minskar antalet blommande växter, artrikedo-
men och växternas blomning61. Dessutom kan husdju-

rens stallgödsel innehålla rester av bekämpningsmedel 
från foder eller mediciner. Hur dessa rester eventuellt 
påverkar jordmånen, växtligheten och insekterna har 
undersökts mycket begränsat62.

Tistlarna är avskydda av odlaren men pollinerarnas 
favorit. På bilden en nässelfjäril på en tistel. Bild: Traci 
Birge

Andelen urvalsskiften i livsmiljön (n=1872) där man kunde upptäcka tecken på ogräsbekämpningsmedel. Urvalen 
är från olika livsmiljöer i jordbruksområden såsom skyddsremsor, åkerrenar, ängar och naturbetesmarker. Källa: 
MYTVAS 3 uppföljningsrapport.58
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Insekticiderna är giftiga  
också för pollinerare

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) an-
vänds det mindre växtskyddsmedel i Finland jämfört 
med andra EU-länder eftersom försäljningen av aktiva 
substanser i Finland per åkerhektar är ca 0,6 kg/ha när 
det i övriga EU-länder är till och med 9 kg/ha. Insek-
ticiderna som är signifikanta för pollinerare, hade en 
försäljningstopp på 1990-talet, men efter det har för-
säljningen stadigt sjunkit och under de senaste tio åren 
har försäljningen varit ca 25 ton aktiv substans årligen.

Flera forskningsresultat visar att åtminstone vissa bin 
och humlor föredrar växter som är behandlade med 
neonikotinoider63. Det här kan öka pollinerarnas ex-
ponering. Neonikotinoidernas betydande indirekta 
skador speciellt på vilda pollinerare är tydligt doku-
menterade.64 Resultaten är dock inte helt entydiga.

I ett treårigt svenskt fältförsök undersökte forskarna 
humlesamhällenas tyngd i tre olika åkerlandskap: Röd-
klöver som behandlats med tiakloprid, obehandlad röd-
klöver och en miljö utan rödklöver eller massförekomst 
av andra nektarväxter. Humlesamhällen var tyngst i 
landskap där rödklövern behandlats med tiakloprid.  På 
grund av de variabler som förekom i de andra landska-
pen kunde forskarna inte med säkerhet säga att tiak-
loprid var orsaken till resultatet, men försöket antydde 
att det är bättre för humlesamhällen att man använder 
tiakloprid på rödklöver än alternativet där rödklövern 
och massförekomsten av nektarväxter saknades helt. 

I Finland har professor Heikki Hokkanen m.fl.65 un-
dersökt skördetrender för rybs, kummin och svarta 

vinbär. De har lagt märke till att skördenivåerna ökade 
åren 1980–1993 men efter det började skördenivåer-
na på nationell nivå att minska. Skördetrenderna hade 
samband på landskapsnivå med användningen av neo-
nikotinoidbetade frön samt med landskapets struktur. 
Rybsskördarna fortsatte att öka i de landskapen där 
man använde endast lite neonikotinoidbetade frön och 
började minska i landskapen där man använde mycket 
neonikotinoidbetade frön. Ett liknande samband fann 
man i landskapets struktur: skördetrenderna blev po-
sitiva när jordbruksmarkens andel sjönk från 28 till 
under 10 procent. Enligt forskarna räcker de vilda pol-
linerarna bättre till på områden med mindre åkrar och 
en mera mosaikartad landskapsstruktur.

Kaila med kolleger66 undersökte hur mycket rester 
av de syntetiska pyretroiderna (lambda-cyhalotrin,  
esfenvalerat eller taufluvalinat) som används på ol-
jeväxter det finns kvar i det pollen som honungsbin 
samlat in. I undersökningen hittade man förutom små 
mängder av lambda-cyhalotrin och taufluvalinat även 
rester av andra växtskyddsmedel i det pollen bina sam-
lat in. Forskarna uppmärksammade speciellt den akti-
va substansen tiakloprid som hittades i stora mängder 
när man jämförde med internationella forskningsre-
sultat. Även om mängden av dessa växtskyddsmedel 
i pollen är under gränsen för akut toxicitet, dvs. bina 
dör inte omedelbart, är det möjligt att tiakloprid åstad-
kommer symptom som försämrar deras verksamhet, 
dvs. kroniska symptom. Intressant är att de tiakloprid-
rester som hittades i bikuporna kom från pollen som 
samlats in på rybsåkrar som låg 1,2 km från bikupor-
na. På dessa fält hade man använt ifrågavarande växt-
skyddsmedel enligt anvisningarna på förpackningen 5 
dagar före samplen togs. 67

Växtskyddsmedel kan spridas till omgivningen via vindavdrift eller rinna ut med markpartiklar i vattendragen. 
Bild: Traci Birge
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Det är viktigt att utveckla testningen av den aktiva  
substansen i växtskyddsmedel

Riskbedömningen och godkännande av växtskyddsmedel bedöms på EU-nivå och den regleras 
av växtskyddsförordningen (1107/2009/EU). Förordningen kräver att tillverkaren av växtskydds-
medel undersöker det ifrågavarande medlets effekter på och risker för honungsbin och levererar 
uppgifterna till myndigheterna. Myndigheterna utvärderar ifall användningen av medlet är tryggt 
för honungsbin. Tillverkaren är inte skyldig att undersöka medlet för övriga pollinerargrupper. 

För myndigheternas utvärdering undersöks växtskyddsmedlens kroniska och akuta inverkan på 
honungsbin. Akut inverkan betyder att honungsbin dör omedelbart eller får andra synliga symp-
tom då de utsatts för ämnet som undersöks. Den kroniska inverkan framkommer då bin utsätts 
för små doser av ämnet en längre tid. I försöken undersöks främst symptom som är synliga för 
det mänskliga ögat men de indirekta och mera långvariga följderna som t.ex. förmågan att skaffa 
mat uppmärksammas ofta mindre. I verkliga jordbruksmiljöer utsätts pollinerarna samtidigt för 
flera olika aktiva substanser, men i försöken undersöks inte denna samverkan. Myndigheterna 
godkänner inte växtskyddsmedlet och man får inte använda det ifall ämnet överstiger gränsen för 
akut eller kronisk toxicitet. 

Det växande vetenskapliga bevismaterialet för neonikotinoidernas skadeverkningar förorsakade 
ett stort tryck på att förbättra standarden för hur de aktiva substansernas godkänns. Den euro-
peiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade år 2013 nya riskbedömningsan-
visningar. I dessa krävs att man förutom honungsbin också utvärderar humlor och solitärbin i 
riskbedömningen och att man utför betydligt mera omfattande toxicitetsförsök på de aktiva sub-
stanserna. Medlemsländerna har dock inte godkänt de nya riskbedömningsanvisningarna och 
kommissionen gav år 2019 mandat att uppdatera anvisningarna. 

Glyfosat 

Glyfosat är globalt det mest använda bekämpnings-
medlet och är den aktiva substansen i över 70 % av 
alla bekämpningsmedel68. Trots detta vet vi överras-
kande litet om dess inverkan på pollinerare. En färsk 
omfattande litteraturöversikt av forskningsartiklar vi-
sar att de växtskyddsmedel som innehåller glyfosat är 
giftiga för bin69. Fältförsök är ändå sällsynta och det är 
svårt att hitta klara bevis eftersom inverkan varierar 
mellan olika biarter. Inverkan beror dessutom på biets 

utvecklingsstadium samt på tidpunkten och på det sätt 
som biet utsatts för glyfosat. Det har även framförts att 
själva glyfosaten kanske inte är akut giftig för polline-
rarna utan att handelsproduktens giftighet skulle bero 
på övriga tensidämnen70. Glyfosat och kommersiella 
bekämpningsmedelsblandningar som innehåller gly-
fosat har konstaterats skada binas inlärning och utsät-
ter dem för sjukdomar t.ex. genom att påverka deras 
tarmmikrober.71.

Läs mera (på finska) 
Ketola, J., Kaila, L, Rosa, E., Raiskio, S., Siimes, K, ja Hakala, K. 2021.  
Insektisidiruiskutusten vaikutuksista peltoympäristön pölyttäjiin.  

PIENPÖLY-hanke. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 71 s.  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-167-7
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Odlade pollinerare som  
främmande arter

Med främmande arter avser man växter, djur eller 
andra organismer som flyttats med människan hjälp 
utanför sitt egentliga utbredningsområde. Invandrade 
arter och främmande arter skiljer sig från varandra på 
så sätt att invandrade arter sprids av sig själva t.ex. på 
grund av klimatförändringen till nya fördelaktiga mil-
jöer. En del främmande arter förflyttar sig passivt t.ex. 
med frakt och båtarnas barlast och andra arter har 
människan flyttat med avsikt. De främmande arterna 
klassificeras som invasiva ifall de hotar naturens biodi-
versitet eller därtill hörande ekosystemtjänster, såsom 
matproduktionen, landskapsvärden eller om de har en 
negativ ekonomisk inverkan. I Finland och EU håller 
man register över invasiva arter. 

Det är vanligt att man använder sig av odlade polline-
rare ifall skörden är beroende av pollinering. Då måste 
de vilda pollinerarna konkurrera med de odlade polli-
nerarna om näringen. På grund av sitt stora antal är de 
odlade bina starka konkurrenter. Dessutom kan de vid 
behov flyga flera kilometer efter sin näring. 

Även den mörka jordhumlan (Bombus terrestris) an-
vänds i Finland som pollinerare, t.ex. i tomatodlingar72 
samt för att pollinera bär och frukter på friland73. Livs-
medelsverket övervakar importen av pollinerare och 
de har godkänt endast honungsbiet (Apis mellifera) av 
biarterna och mörk jordhumla (Bombus terrestris) av 
humlearterna för användning i växthus och på friland 74.  
På andra ställen i världen kan man även kommersi-
ellt använda sig av helt andra arter, t.ex. i Australien 

undersöker man möjligheten att använda flugor som 
pollinerare på odlingsväxter75. 

Man har fått varierande resultat för hurdan de odlade 
pollinerarnas inverkan är på populationerna av vilda 
pollinerare. Förutom att man undersöker inbördes 
tävlan mellan odlade och vilda pollinerare undersöker 
man även de odlade pollinerarnas roll som spridare av 
sjukdomar och parasiter, speciellt då de hämtats från 
utlandet. Den mörka jordhumlan odlas inte i Finland 
men man kan beställa den förmånligt och snabbt få 
den levererad till sin hemdörr från uppfödare i Mella-
neuropa76. I Finland är man väl medveten om riskerna 
med humleleveranserna även om man inte har under-
sökt dem. Många länder har redan begränsat importen 
av mörk jordhumla77. I södra Finland finns också vilda 
mörka jordhumlor och det är risk att importhumlorna 
tränger undan de vilda humlorna på områden där de 
kan övervintra.

De främmande växtarterna  
är problematiska även för  
våra pollinerare

I Finland förekommer flera invasiva främmande arter 
som rymt till naturen, till exempel: jätteloka, jättebal-
samin, vresros och blomsterlupin. De här växterna kan 
locka till sig pollinerare men de sprider sig även myck-
et kraftigt och tränger undan den ursprungliga växt-
ligheten som många insekter, däribland pollinerarna, 
är beroende av. Växterna som klassificerats som in-
vasiva främmande arter erövrar ofta just de områden 
som är speciellt viktiga för pollinerarna som väg- och 
åkerrenar, öppna diken, stränder, torrängar och andra 
vårdbiotoper. 

Jättebalsamin sprider sig snabbt och kan erövra stora 
områden. Den tränger undan den naturliga växtlighe-
ten speciellt på stränder, i diken och i lundar. På grund 
av att jättebalsamin har mycket nektar lockar den ef-
fektivt pollinerare vilket kan leda till att den naturliga 
växtligheten förblir opollinerad och därmed försvin-
ner från området. 

Blomsterlupinen med ursprung i Nordamerika tränger 
effektivt undan våra naturliga ängsväxter utan att den 
nödvändigtvis erbjuder näring åt insekterna. Eftersom 
lupinen blommar på försommaren men tränger undan 
även vilda växter som blommar senare, finns det inte 
tillräckligt med blommor för pollinerarna i slutet av 
sommaren. 

Mörk jordhumla.  
Bild: Heikki Luoto / otokkatieto.fi
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Lupinerna försvarar sig mot skadegörare genom att 
producera en bitter alkaloidförening. Detta ämne hit-
tar man också i lupinernas pollen och den kan möj-
ligen störa humlornas förökning78. Dessutom har 
blomsterlupinen skadlig inverkan åtminstone på fjä-
rilar, skalbaggar, tvåvingar och myror79. Till exempel 
kan dagfjärilarnas larver inte använda lupinen som 
näring och på grund av blommans form kommer de 
vuxna fjärilarna inte åt att äta. Bin och humlor polline-
rar lupinen, men de får inte nektar som lön80.

Klimatförändringens inverkan  
på humlorna

Det finns än så länge begränsat med information om 
hur klimatförändringen inverkar på pollinerarna. I 
Finland kommer antagligen en del av pollinerarna att 
ha nytta av klimatförändringens högre temperaturer 
och de kan sprida sig till nya områden. När förhållan-
dena förändras sprider sig många djur norrut eller så 

expanderar deras förekomstområden, men alla arter 
kan inte anpassa sig till förändringar genom att sprida 
sig till nya områden. När klimatförändringen fram-
skrider har dessa arter en stor benägenhet att snabbt 
minska i antal. I en omfattande undersökning kan 
man se att åtminstone humlorna i Europa och Nord-
amerika inte kommer att flytta norrut på grund av det 
uppvärmda klimatet. Långtidsfakta som forskare do-
kumenterat visar att humlornas levnadsmiljöer mins-
kat eftersom deras sydligaste förekomstområden på 
båda kontinenterna flyttat sig cirka 300 km norrut81. 
Man har dock konstaterat att de sydligaste arterna flyt-
tat sig till nordligare områden82.

Man har konstaterat att temperatur och regnmängder 
kan kopplas till minskade humlepopulationer lokalt. 
Forskarna har utvecklat en metod där långtidsdata 
över temperatur och regnmängder kan användas för 
att förutspå klimatförändringens inverkan på humle-
populationerna.  

Blomsterlupin är en främmande art som effektivt tränger undan våra inhemska ängsväxter. Bild: Katri Eriksson
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”Människor och djur har inget shikimatflöde som glyfosatet kan inverka på. Därför har man anta-
git att glyfosat varken är skadligt för människor eller djur” berättar docent Marjo Helander från 
Åbo Universitet.  

12.  I rampljuset:  
 Forskning om glyfosatets inverkan

Forskare Marjo Helander vid sina glyfosatförsöksru-
tor i Runsala, Åbo. Bild: Eija Hagelberg

Glyfosatets rörlighet i ekosystemet. Ursprunglig bild: Kari Saikkonen

Helander är växtekolog och intresserad av samspe-
let mellan växter, mikrober och djur som äter växter. 
Hon leder ett femårigt (2017–2022) forskningsprojekt 
finansierat av Finlands Akademi gällande glyfosatets 
indirekta inverkningar på ekosystem. 

Hur fungerar glyfosat?

Shikimatflödet är en livsviktig biokemisk process som 
sker i alla gröna växter samt i ett flertal svampar och 
bakterier. Glyfosat förhindrar denna process och där-
med dör de växter som utsätts för glyfosat. 

Inställningen till glyfosatets säkerhet har ändå bör-
jat förändras. Exempelvis Världshälsoorganisationen 
WHO har år 2015 klassificerat glyfosat som ett troli-
gen cancerframkallande ämne.    
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Ackumulering av glyfosat i naturen

Helander påpekar att vi i Finland har en högre livsmed-
elssäkerhet gällande glyfosat än i många andra länder. 

”Ifall det står på brödpaketet att brödet är bakat på 
finskt spannmål, kan man vara säker på att det inte 
innehåller glyfosat. Det här är enligt mig en fin sak och 
något vi bör vara stolta över”.

Förutom via ogräsbekämpning kan glyfosat också 
hamna i den finländska naturen via spridning av orga-
niska gödsel, när stallgödseln kommer från djur utfod-
rade med glyfosatbehandlat foder. Det kan vara fråga 
om genmanipulerat importfoder eller glyfosatbehand-
lat inhemskt foderspannmål. 

Glyfosatforskning

Helander berättar att glyfosat inverkar på många bakte-
rier och andra mikrober som är en väsentlig del av alla 
organismer från människor till insekter. ”Mikroberna 
fungerar som bekant t.ex. i jordmånen som nedbrytare 
och man kan även finna dem i människans tarmar. Vi 
undersöker hur glyfosat påverkar jordmånen, mikrober, 
växter och djur som äter växter”, förklarar Helander.

Med de långvariga försöksrutorna i Runsala, Åbo fors-
kar man bl.a. i hur glyfosat som finns i jordmånen 
eventuellt inverkar på våra odlingsväxter, såsom raps, 
potatis, havre, jordgubbar och bondböna men även på 
pollinerare, mykorrhiza, växtsjukdomar, mark- och 
vattenorganismer. 

I finländska förhållanden bryts glyfosat långsamt ner 
och forskningsgruppens resultat visar att medlet kan 
finnas i jordmånen ännu följande sommar då besprut-
ningen gjorts under den föregående odlingssäsongen. 
Det här påverkas speciellt av väderleksförhållanden så-
som en kall vinter. Toxiciteten för glyfosatets nedbryt-
ningsprodukt, AMPA (3-aminometyl-fosfonsyra) mot-
svarar dessutom glyfosatet, och nedbrytningsprodukten 
finns längre kvar i jordmånen än själva glyfosatet.

”Glyfosat hamnar t.ex. i vattendrag, markorganismer 
och växter. Speciellt lerjordar är problematiska och 
jordmånens pH har också en inverkan. En del av gly-
fosatet binds till jordmånen och en del bryts ner till 
AMPA. Glyfosat konkurrerar ändå om bindningsstäl-
len med fosfor, vilket betyder att ju mera fosfor det 
finns i jordmånen, desto mindre glyfosat binder den.”

Försöksfält för glyfosatforskning, Runsala, Åbo.  
Bilder: Viivi Saikkonen

Glyfosatets inverkan på pollinerare

Ifall det finns glyfosat i marken kommer pollinerar-
na och andra insekter att exponeras t.ex. via växterna. 
Forskningsresultaten visar att glyfosat kan påverka pol-
linerarnas tarmbakterier. Dessutom har glyfosat en in-
verkan på sociala insekters minne, inlärningsförmåga 
samt förmågan att kommunicera sinsemellan.

”I vårt försök kunde vi se att humlorna förlorade sin 
inlärningsförmåga och sitt minne även då de fick i sig 
mycket små mängder glyfosat. Om ett blommande fält 
besprutas och insekten suger från ungefär en blomma, 
kan den förlora sitt minne och sin inlärningsförmåga”.

Enligt Helander kan glyfosat vara en av orsakerna till 
det minskade antalet pollinerare, när man beaktar den 
globala användningen av glyfosat.
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De föregående avsnitten innehöll bakgrundsinformation om pollinerarnas situation i Finland och 
en genomgång av vad pollinerarna behöver för att genomleva hela sin livscykel. Pollinerarna behö-
ver blommor, lämpliga förhållanden till förökning samt andra viktiga resurser såsom övervintrings-
ställen. I lantbruksmiljön stöter pollinerarna på olika risker såsom ändringar i markanvändningen 
och lantbrukskemikalier som försvagar pollinerarstammarna. På sina egna gårdar kan odlarna 
ändå i betydlig utsträckning påverka pollinerarnas välmående och samtidigt stöda den polline-
ringstjänst som pollinerarna producerar för lantbruket.

 På en pollinerarvänlig gård

•  erbjuder man pollinerarna blommor,  
 lämpliga förhållanden till förökning och  
 andra resurser såsom övervintringsställen.    

•   har man som målsättning att bevara och 
 återställa befintlig natur och inte ersätta 
 den med något nytt.

•  strävar man till att hitta alternativa  
 metoder till växtskyddsmedel.

13.  Den pollinerarvänliga gården:  
 De viktigaste principerna

Våren 2021 arrangerade Den pollinerarvänliga går-
den-projektet en sakkunnigworkshop vid vilken man 
dryftade Den pollinerarvänliga gården-konceptet och 
principerna. I workshopen konstaterade man att Den 
pollinerarvänliga gården-konceptet är avsett för alla od-
lare och avsikten med konceptet är att ändra tänkesättet 
och odlingsmetoderna i en pollinerarvänligare riktning 
genom att förankra informationen hos jordbrukare. 

Alla åtgärder som gynnar pollinerare är välkomna. 
Det huvudsakliga kännetecknet för en pollinerarvän-
lig gård är ändå ett helhetsmässigt tillvägagångssätt vid 
vilket man i gårdens hela verksamhet strävar till att be-
akta pollinerarnas behov. Gemensamma målsättning-
ar och synergier med andra mål som stöder naturens 
mångfald är också viktiga.

Den pollinerarvänliga gården-förhållningssättet  
lämpar sig för alla bondgårdar. Bild: Traci Birge

Vide befrämjar gårdarnas pollinerarvänlighet eftersom 
den blommar tidigt på våren och är en viktig närings-
källa för humledrottningar. På bilden en stenhumla på 
en videblomma. Bild: Eija Hagelberg.
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Den pollinerarvänliga gården

Det viktigaste när det gäller en gårds pollinerarvänlighet är  
helhetsmässigt tänkande i gårdens planering.

På bilden visas en finländsk gård där pollinerare 
och rovinsekter har beaktats på ett omfattande 
sätt. Gårdscentrumet, åkrarna och områden utan-
för åkrarna erbjuder många slags möjligheter till 
att skapa livsmiljöer för pollinerare och rovinsek-
ter som hjälper till med att ha kontroll över ska-
degörare. 

Videbuskarna och äppelträden på den pollinerar-
vänliga gårdsplanen erbjuder näring åt pollinerar-
na. Man låter växter blomma på gårdsplanen och 
nyttoinsekter kan bygga bo och övervintra i olika 
skrymslen såsom i gamla träbyggnader och under 
buskar.

Åkerlandskapet är mångsidigt och skyddsremsor, 
breda åkerrenar samt blommande skalbaggsåsar 
erbjuder pollinerare och rovinsekter livsmiljöer, 
blommor och naturliga passager så att de har åt-
komst till åkrarna och odlingsväxterna. Ställvis 
har man låtit bra pollinerarträd, såsom vide och 
sälg, växa på åkerrenarna.

De mest utmanande ställena har på många åkrar 
avgränsats från odlingsanvändning och istället har 
man anlagt mångfaldsoaser såsom skyddszoner, 
mångfaldsåkrar, ängar och områden med trädbe-
stånd.

Naturliga aspbestånd vid stränder, skogsholmar 
och trädgrupper erbjuder skydd för nyttoinsekter 
i åkerlandskapet. 

En anlagd våtmark erbjuder en mångsidig livsmil-
jö som är viktig för många nyttoinsekter såsom 
t.ex. sådana arter av blomflugor vars larver växer 
i vatten.

Till en mångsidig växtföljd hör insektspollinerade 
odlingsgrödor såsom klöver och bondböna. Ska-
degörare och ogräs håller man under kontroll med 
hjälp av växtföljden, mekanisk bekämpning och 
vilda rovinsekter.
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Med riktning mot  
pollinerarvänligare produktion

I bakgrundsutredningen till den nationella pollinerar-
strategin konstateras det att “I sista hand är det jord-
brukarna och de privata skogsägarna som bestämmer 
om merparten av den markanvändning som påverkar 
pollinerarna”83. När odlaren vill utveckla sin gård så 
att den blir mera pollinerarvänlig är det bra att tän-
ka helhetsmässigt. Hur ser gården ut ur pollinerarens 
synvinkel? Finns det resurser för behoven under hela 
livscykeln och finns sådana resurser på hela gården? 

Här är nyckelordet mångfald. Mångfald uppkommer 
bäst av “kontrollerad vildvuxenhet” som producerar 
många slags element i vilka pollinerare kan hitta, för-
utom blommor, exempelvis bobyggnads- och övervint-
ringsplatser. Speciellt vårdbiotoper, fleråriga ängsåkrar, 
långvariga naturvårdsåkrar samt åker- och dikesrenar 
erbjuder bra livsmiljöer för pollinerare84. En sen slåtter-
tidpunkt garanterar näring åt pollinerarna.  

Ekologisk odling samt minskning av växtskydds-
medelsanvändningen och att hitta alternativ till 
medlen är också viktigt med tanke på pollinerarna 
eftersom många växtskyddsmedel är skadliga för pol-
linerarna. 

I bakgrundsutredningen till den nationella pollinerarstrategin presenterar finländska forskare den engelska profes-
sorn Dave Goulsons och hans kollegers (2015) sex olika metoder till att förbättra situationen för bin och humlor.85

Behov eller problem Metoder för att hjälpa bin och humlor

Boplatser 
• Ökning av mängden viktiga livsmiljöer. 
• Tryggande av tillgången till blottad mark, murket trä m.m.

Nektarförande växter
• Ökning av de nektarförande växtresursernas mängd och diversitet. 
• Säkerställande av tidsmässig tillgång till nektarförande växter under sommaren.

Växtskyddsmedel
• Minskning av användningsändamål, arealer och bruksmängder. 
• Beaktande också av vilda pollinerare i riskbedömningar.

Sjukdomar och parasiter
• Reglering av handeln med och förflyttning av odlade pollinerare. 
• Åtstramning av karantänregelverket för dem.

Främmande arter
• Förhindrande av att kommersiella pollinerare sprids ut i naturen. 
• Motverkande av att växtarter med främmande ursprung sprids i naturen.

Uppföljning av situationen
• Utnyttjande av det arbete som naturentusiaster gör och stödjande av dem. 
• Tryggande av resurser för upprätthållning och analysering av uppföljningsåtgärder.

En långvarig naturvårdsåker är en utmärkt livsmiljö 
för pollinerare. Bild: Traci Birge
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Anläggning på åkern,  
återställning på åkerrenarna

På en pollinerarvänlig gård strävar man till att bibe-
hålla och återställa den befintliga naturen och inte 
ersätta den med något nytt. Det här betyder att såd-
da blomsterremsor och annat motsvarande ska vara 
på åkrar, inte på åkerrenar, i vårdbiotoper eller andra 
ställen där det finns vild växtlighet. 

På åkermark är blandodling, blommande odlingsväx-
ter i växtföljden och blomsterremsor alla metoder med 
vilka man kan stöda pollinerarna. Breda åkerrenar 
gynnar pollinerare. På många gårdar utför man redan 
åtgärder som stöder jordhälsan, minskar näringsäm-
nesutlakningen och binder kol. Med små insatser är 
ovan nämnda åtgärder lätta att justera så att de blir 
bättre för pollinerare. Sådana åtgärder är bl.a. bland-
ningar av botten-, fånggrödor och kompanjonsväxter 
samt gröngödslingsvallar och mellangrödor.

Man kan skapa mångfaldsoaser genom att räta ut åker-
kanter och lämna de avgränsade områdena samt t.ex. 
mark under elledningar till pollinerarna. När man 
hjälper pollinerarna på det här sättet underlättas också 
den egna vardagen eftersom de mest svårskötta områ-
dena blir utanför produktionen.

I vissa fall kan man försöka berika markens fröbank i 
ett område genom att flytta blomväxtlighet efter slåt-
ter till ett annat ställe. Slåtter av växtbeståndet utförs i 
augusti när fröna redan har utvecklats och höet sprids 
ut på ett nytt område, t.ex. på en naturvårdsåker. Flytt-
ning av växtmaterial ska utföras med eftertanke och så 
att man säkerställer att det inte följer med främman-
de arter bland växtligheten. Man kan flytta växtlighet 
från vårdbiotoper till andra områden, men inte tvärt-
om utan att anlita en expert för rådgivning. 

Olika bestående element såsom träd, häckar, öppna 
diken, fleråriga blommande upphöjda jordvallar och 
sandiga fläckar med bar mark är till hjälp för polli-
nerare. Träd som är viktiga för pollinerarna på våren 
är bl.a. vide och sälg, hagtorn, rönn, syren, hägg och 
lönn. Fruktträd och bärbuskar, från aronia till hal-
lon, är också viktiga för pollinerarna. Bekämpning av 
främmande arter är till hjälp för pollinerare eftersom 
främmande arter tränger undan ursprunglig växtlig-
het som många pollinerare är beroende av. 

Vild växtlighet på åkerrenar skapar livsmiljöer och 
blomkontinuitet för pollinerare. Bild: Traci Birge

Mångsidiga vårdbiotoper är mycket värdefulla  
livsmiljöer för pollinerare. Bild: Eija Hagelberg
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Insektpollinerade åkergrödor  
lockar till sig pollinerare

Man kan öka mångfalden av pollinerare på går-
den genom att göra markanvändningen mång-
sidigare. Blomrika områden som inte odlas är 
mycket viktiga med tanke på pollinerarnas 
mångfald, men utöver sådana områdena hittar 
många pollinerare också näring från odlingsväx-
terna. Vid en kartläggning av organismer som 
utfördes på åkrar i södra Finland var individ- 
och artmängden av humlor och individmängden 
av blomflugor i oljeväxter och bondböna av 
samma klass som på naturvårdsvallar.  

Från forskarens penna:  
 
Mångsidig  
användning av 
åkermark gynnar 
pollinerarna 
Marjaana Toivonen

Med tanke på olika pollinerare lönar det sig att odla ett 
mångsidigt urval av insektpollinerade odlingsväxter 
på åkrarna. Arter av långtungade humlor såsom träd-
gårds- och klöverhumla favoriserar djupa och smala 
blommor som finns på t.ex. rödklöver och bondböna. 
Oljeväxter och bovete lockar speciellt till sig bin, kort-
tungade humlor och blomflugor. Flugor tycker speci-
ellt om kummin som har späda och småa blommor.

Vissa växter producerar nektar förutom i blommor-
na, också utanför blommorna. Exempelvis bondböna 
och fodervicker har nektarier i bladstiplerna, blåklint 
på blommans foderblad och solrosen på stjälken och 
på bladen. Man kan se pollinerande insekter söka nä-
ring på de här växterna också utanför blomningsti-
den. Förutom odlingsväxterna erbjuder blommande 
ogräs näring åt pollinerare. Sådana vilda växter som 
inte konkurrerar kraftigt med odlingsväxten eller stör 
odlingen lönar sig därför att låta blomma på åkrarna.  

Många sätt att skapa en bra 
blomkontinuitet för pollinerare

Mängden näring från blommor varierar kraftigt i 
åkerlandskap under växtperioden. Olika förändringar 
som jämnar ut den här variationen underlättar pol-
linerarnas överlevnad. På åkrar kan metoderna vara, 
förutom ökning av odlade växtarter- och sorter, också 
tidsmässig fördelning av odlingsåtgärder såsom sådd 
eller slåtter, på så sätt att samma växter blommar vid 
olika tidpunkter på olika åkrar.  

En Helophilus-blomfluga (finska: helosurri)  
på kummin. Bild: Marjaana Toivonen

Bondböna producerar nektar förutom i blommorna 
också i nektarierna i bladstiplerna (svarta pricken). 
Bild: Marjaana Toivonen
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För att förstärka blomkontinuiteten lönar det sig att 
sköta en del av odlingsjorden som mångfaldsåkrar, 
-remsor eller som naturvårdsvallar. Speciellt fjärilar 
gynnas av växtbestånd som länge finns på samma stäl-
le såsom långvariga naturvårdsvallar och trädor.

Öppna åkerlandskap och  
skogskanter

Förekomsten av pollinerare på åkern påverkas också 
av läget i landskapet. Pollinerare som hämtar nektar 
eller pollen behöver i typiska fall icke odlade områden 
utanför åkrarna för att kunna föröka sig, övervintra, 
hitta kompletterande näring eller sprida sig. För att 
en omgivning ska kunna upprätthålla en population 
av en pollinerarart ska alla nödvändiga resurser vara 
belägna tillräckligt nära varandra med beaktande av 
pollinerarartens förmåga att röra på sig. 

I Finland har man upptäckt att närheten till skog ökar 
mängden fjärilar och blomflugor på åkrarna. Nära 
skog är det därför förnuftigt att placera kummin som 
lockar till sig blomflugor eller en långvarig träda som 
erbjuder fjärilar en levnadsmiljö. Humlor däremot hit-
tar rätt så säkert till en odlingsväxt som lockar till att 
söka näring eller till en kortvarig pollineraråker också 
om den befinner sig i mitten av ett öppet åkerlandskap.

Det finns inte bara ett enda rätt recept för att diversifie-
ra åkeranvändningen så att det gynnar pollinerare och 
annan mångfald i naturen. Ofta lönar det sig att fun-
dera hurdana förändringar som leder till de tydligaste 
skillnaderna i förhållande till det rådande landskapet. 
Har åkerlandskapet speciellt litet av t.ex. växter som 
blommar vid en viss tidpunkt på sommaren, fleråriga 
odlingsväxter eller öppna icke odlade miljöer? Genom 
att i omgivningen förstärka sådana element av vilka 
det finns sparsamt, ökar pollinerarnas mångfald san-
nolikt.

Ett mångsidigt sortiment av odlingsväxter tillsammans med olika icke odlade miljöer med mycket blommor skapar 
ett mångsidig odlingslandskap där pollinerare trivs.  Bild: Marjaana Toivonen

Långtungad trädgårdshumla på rödklöver. Bild: Marja-
ana Toivonen
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I en landskapsåker sår man nektarförande växter och 
det är en utmärkt näringskälla för pollinerare. På ängs-
åkrar bildas det redan under den första sommaren ett 
växtbestånd som erbjuder livsmiljöer när de anläggs 
med fröblandningar av gräs och blommande växter. 
Om man så önskar, kan man bibehålla en ängsåker i 
långa tider på samma ställe. 

I MYTTEHO-rapporten påpekas det att ängsväxtar-
terna börjar bli rikligare först två år efter anläggningen 

15.  Åtgärder:  
 Pollineraråkrar, blomsterremsor  
 och pollinerarvänlig slåtter

I rapporten Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTE-
HO) konstateras det att det finns flera åtgärder vid vilka man väl beaktar de nektarförande väx-
terna som är nyttiga för pollinerare86. De kan delas in i kort- och långvariga åtgärder av vilka de 
viktigaste är kortvarig landskapsåker och långvarigare ängsåker. 

och därför borde man i fortsättningen, åtminstone en-
ligt rekommendationerna, sträva till att ängsåkrar får 
vara kvar på samma plats i minst fem år.

Mångfalds- dvs. blomsterremsor påminner om land-
skaps- och ängsåkrar eftersom de sås med fröblandning-
ar som är lämpliga för pollinerare. En blomsterremsa 
kan man ha kvar på samma ställe i flera år. I Finlands 
jordbrukssystem 2014–2020 har blomsterremsor en-
dast fått anläggas längs med basskiftets kanter.87  

Landskapsåkrar är ofta snygga. Solros och honungs- 
facelia erbjuder pollinerare en bra blomkontinuitet 
under sensommaren. Bild: Eija Hagelberg

Åtgärd Betydelse för 
pollinerare

Förverkl. areal  
2016 (ha)

Mångfald och landskap 
-miljöavtal ++++ 29 910

Ängsåkrar ++++ 2 767

Landskapsåkrar ++++ 1 447

Vallar på naturvårdsåker +++ 75 695

Fleråriga miljövallar ++ 2 804

Skyddszonsvallar ++ 57 089

Viltåkrar ++ 19 230

Skyddsremsor längs vattendrag ++ (<5 000)

Miljöavtal om skötsel av 
våtmarker ++ 940

Alternativt växtskydd för träd-
gårdsväxter ++ 4 072

Gröngödslingsvallar ++ 21 929

Växttäcke vintertid på åkrar ++ 1 240 741

Fånggrödor + 119 519

Saneringsgrödor + 6 343

Åtgärder inom jordbrukets miljöersättning  
som bedömts vara nyttiga för pollinerare samt  
förverkligade arealer. Antalet plustecken beskriver  
hur kraftig effekten är.87 
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Fröblandningar och sådd

När man anlägger en blomsterremsa måste man veta om 
man anlägger en ett- eller flerårig remsa. Fleråriga ängs-
växter blommar först under det andra året vilket betyder 
att det är helt och hållet onödigt att så en ettårig åker 
eller remsa med fleråriga frön. På en flerårig remsa lönar 
det sig också med sådd av ettåriga växer såsom honungs-
facelia eftersom man då redan under det första året får 
såväl ett kraftigt bestånd som blommor för pollinerare.

En bra fröblandning är sådan som ger bra blomkonti-
nuitet samt olika typer av blommor till skilda pollinera-
rarter. En noggrant utvald blandning av nektarförande 
växter har jordförbättrande effekter eftersom djupa röt-
ter förbättrar markstrukturen och kvävefixerande växter 
minskar behovet av gödsling. Vilda växter stöder de in-
hemska vilda pollinerarna.

I den finskspråkiga publikationen “Opas peltoviljelyyn 
sopivista mesikasveista”88 hittar man tämligen omfattan-
de beskrivningar av egenskaperna och tillväxtkraven för 
olika nektarförande växter. Guiden presenterar uppgif-
ter om följande nektarförande växter: honungsfacelia, 
klöver (såsom persisk klöver, blodklöver, alsikeklöver, 
rödklöver, vitklöver), sötväpplingar, blålusern, getärt, 
luddvicker, käringtand, senap, oljerättika, bovete, sol-
ros, gurkört, esparsett, cikoria och rödklint. (I guidens 
källförteckning finns hänvisningar till svenskspråkigt 
material.) I den finskspråkiga ”Luonnonmukainen maa-
talous”-lärobokens kapitel om gröngödsling beaktar Lei-
nonen och Rajala89 pollinerarna vid anläggning av ett- 
och fleråriga gröngödslingsåkrar. Båda publikationerna 
presenterar flera fröblandningar som exempel. Två av 
dem är uppräknade nedan. 

Pollinerarvänlig slåtter

Pollinerarna gynnas av stegvis sådd och slåtter av nektar-
förande växter. Många av de nektarförande växterna som 
används i blomsterremsor eller på landskapsåkrar tål bra 
toppning, och när man utför tidig slåtter eller toppning 
garanteras ett tätare växtbestånd och längre blomnings-
tid. Genom slåtter till en stubb på minst 15 cm kan man 
öka fördelarna både för växternas kraftiga tillväxt och för 
mångfalden. Med en högre slåtterhöjd besparar man de 
växter som blommar nära markytan och samtidigt de in-
sekter som trivs där. Behandlingen utförs helst i flera om-
gångar så att det kontinuerligt finns näring tillgängligt åt 
pollinerarna. 

Det kan också finnas behov av putsningsslåtter om mäng-
den ogräs överskrider den egna toleransen. Med puts-
ningsslåtter kan man slå fleråriga bestånd åtminstone del-
vis på försommaren vilket fördröjer växternas blomning 
så att den inte infaller vid samma tidpunkt som de vilda 
växternas blomning90. Det lönar sig att lämna 5–10 % av 
områdena helt och hållet oputsade så att de vilda polline-
rarna hittar skyddsställen91. 

Man kan också välja slåtterteknologin så att polline-
rare och insekter gynnas. Skärande slåttermaskiner är 
skonsammare för insekter när man jämför med kross 
eller krossande slåttermaskin. Pollinerarna besparas 
bättre av slåttermaskiner försedda med fingerbalk 
jämfört med tallriksslåttermaskiner. Av de förstnämn-
da används allmänt moderna modeller med dubbla 
fingerbalkar speciellt i Mellaneuropas bergstrakter.

ETTÅRIG HONINGSFACELIA-KLÖVERBLANDNING   

honungsfacelia 5–7 kg 
doftklöver (persisk klöver) 5–7 kg 

blodklöver 5–7 kg 
(Italienskt rajgräs 8–10 kg) 

(vitsenap 2–4 kg) 
SAMMANLAGT 15–21 kg/ha  

  

TVÅÅRIG HONUNGS-GRÖNTRÄDESBLANDNING   

gul sötväppling 10–15 kg
alsikeklöver 3–5 kg

vitklöver 1–2 kg
ängs-/rörsvingel 5–10 kg

SAMMANLAGT 19–32 kg/ha

Honungsfacelia är en utmärkt nektarförande växt och 
den används både i ett- och fleråriga mångfaldsremsor 
och -åkrar. Bild: Traci Birge
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Odlarens erfarenheter: 
 
Blomsterremsor 
för pollinerare  
och till ögonfröjd 
Peter Rehn

På landsbygden i Raseborg finns en gård där 
en blå strimma sträcker sig genom åkerland-
skapet. Ekologiska Skarsböle gård i Tenala är 
en växtodlingsgård som också erbjuder gårds-
inkvartering och har försäljning av björkved. 
Gårdens ägare Peter Rehn har redan under fle-
ra år odlat blomsterremsor med målsättningen 
att producera både ögonfröjd och näring för 
pollinerarna. Efter fem års erfarenhet är Rehn 
nöjd med remsorna som domineras av ho-
nungsfacelia. 

Peter Rehn har planerat blomsterremsan med tanke på jordbruket, pollinerarna och resenärerna. Bilder: Traci Birge

“Bredvid landsvägen har vi solrosor och folk får plocka 
av dem. Solrosen växer långsamt och ogräsen utnytt-
jar därför skiftets tomma utrymme och näringsäm-
nen. Min sambo föreslog att vi skulle försöka med 
honungsfacelia i blandningen. Den växer ganska ag-
gressivt och fyller utrymmet väl. I början kväver den 
nästan solrosen.”

Gårdens långa blomsterremsa som domineras av 
honungsfacelia är en del av den naturstig som Rehn 
planerat med tanke på att de resenärer som besöker 
gården uppskattar naturen. “När man tittar där uppi-
från så hoppas jag att utsikten är som en fin blå bäck i 
landskapet. Pollinerarna hittar nog blommorna, men 
under ett gott år ser det också mycket fint ut.”

Anläggning av blomsterremsa

Utöver honungsfacelia använde man blåklint, röd- och 
vitklöver samt timotej i fröblandningen. Andra enskil-
da förekomster av nektarförande växter i remsan in-
dikerar att man också hällde resten av det föregående 
årets fröblandning i såmaskinen.

Blomsterremsorna är lika breda som gårdens pneu-
matiska såmaskin dvs. sex meter i bredd. Den längs-
ta remsan täcker 0,25 ha. Dessutom finns det korta 
stumpar på sammanlagt ca 0,3 ha på sådana ställen på 
gården där det inte är förnuftigt att odla någonting an-
nat. Remsorna har anmälts som grönträda.
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“I början hade vi bara knappt 100 meter, men det 
lyckades så bra att jag funderade om vi skulle öka på 
remsans längd eftersom marken här vid skogskanten 
är mycket tung lerjord. När det finns olika jordarter 
så växer och blommar växterna kanske vid olika tid-
punkter. Då skulle man alltid ha någonting till hum-
lorna och andra pollinerare. Vi har också funderat på 
sådd i två omgångar med 2–3 veckors mellanrum, som 
ytspridning.”

Rehn uppmuntrar andra till att försöka sig på anlägg-
ning av blomsterremsor på sina egna gårdar. “Det 
skulle vara fint om det skulle finnas hundra meter 
blomsterremsa på alla gårdar. Det här är lätt att odla 
och frön finns lätt tillgängliga”.

Blomsterremsa på samma ställe  
under flera år

Rehn har lagt märke till att trots att honungsfacelia är 
en ettårig växt kan den också följande år förekomma 
på samma ställe om frön har fallit av under sommaren. 
Istället för att låta en bra fröbank gå till spillo, lönar det 
sig att låta remsan växa på samma ställe också följan-
de år. Vid behov kan man utföra kompletteringssådd. 
Han anmärker att ett flertal arter är till förmån: “Tre 
– fem arter som blommar vid olika tidpunkter är bra”.

Tack vare att remsan är lång, är det möjligt att lägga 
märke till hur mikroklimaten påverkar såväl blomster-
remsan som pollinerarna. Under torra somrar har be-
ståndet vuxit sig högre och fröblandningens grobarhet 
har varit bättre i områden som beskuggas av skog. 
Pollinerare såsom humlor verkar också trivas bättre på 
ställen där skog erbjuder skugga under heta dagar. 

Gårdens övriga element stöder ock-
så pollinerare

På åkersidan av Skarsböle gård växer också blålusern 
som speciellt fjärilar tycker om. “Blålusernen blir till 
foder men jag lämnade kvar en del av återväxten efter-
som bin och andra pollinerare också använder den”. I 
närheten av åkrarna finns det också breda åkerrenar, 
sandiga dikeskanter och åkervägar, samt skogsdungar 
med stenhögar. Alla de här elementen erbjuder livs-
miljöer för pollinerarna.

Områden i halvnaturligt tillstånd som är belägna nära 
åkerkanten erbjuder pollinerare skyddsställen och möj-
ligheter att bygga boplatser. Bild: Traci Birge 

Åkern med blålusern som är belägen mittemot 
blomsterremsan lockar speciellt till sig fjärilar såsom 
nässelfjärilen på bilden. Bild: Traci Birge

Remsan som domineras av honungsfacelia lockar till 
sig humlor såsom den här lundjordhumlan av hankön. 
Bilder: Traci Birge
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Begreppet skalbaggsås kommer från det engelska ordet “beetle bank” (beetle = skalbagge, bank = 
jordvall eller bank) och betyder en något upphöjd mångfaldsremsa som anlagts mitt på en öppen 
åker och i vilken det växer exempelvis gräs och ängsväxter.  

skalbaggsåsar92. En gräsdominerad skalbaggsås gyn-
nar rovinsekter men genom sådd av nektarförande 
växter får man också näring till pollinerare i åsen. 

Anläggning av en blommande  
skalbaggsås  

Anläggning av en skalbaggsås rekommenderas van-
ligtvis för åkrar som är större än 20 hektar. För åkrar 
större än 30 hektar skulle det vara bra att anlägga flera 
skalbaggsåsar med jämna mellanrum. För att man ska 
få den maximala nyttan av skalbaggsåsen och mini-
mera de eventuella nackdelarna måste man noggrant 
överväga var skalbaggsåsen placeras. Exempelvis mås-
te man obehindrat kunna köra runt skalbaggsåsen 
med arbetsmaskiner. Tack vare omsorgsfullt övervägd 
placering kan man också få ut andra fördelar av åsen 
såsom förhindrande av erosion på en brant sluttande 
åker. Man kan också använda en skalbaggsås till att av-
gränsa problematiska områden från odling, exempel-
vis ställen där elledningar är dragna. 

17.  Åtgärder:  
 Blommande skalbaggsåsar 

Konceptet härstammar ursprungligen från Storbritan-
nien och det utvecklades för att skapa livsmiljöer  spe-
ciellt för rovinsekter, men också för andra organism- 
arter som lider av att man tagit bort långa häckar och 
att åkrarna har ökat i storlek. I Finland har man inte 
haft häckar på åkrarna såsom i Storbritannien men en 
liknande förändring är synlig, t.ex. i och med att åkrar-
na blir större och tegdiken avlägsnas. 

Rovinsekter och pollinerare  
ut på åkern

För skadeinsekternas naturliga fiender (bl.a. skal-
baggar, blomflugor, parasitsteklar och spindlar) samt 
pollinerare erbjuder skalbaggsåsar skyddsställen och 
passager t.o.m. till  stora åkerfält. Det här är viktigt 
eftersom många rovinsekter och vilda pollinerare är 
dåliga på att röra på sig (de rör sig tiotals eller några 
hundratals meter) och utan en skalbaggsås blir de bara 
kvar vid utkanterna av åkern. Skalbaggsåsar fungerar 
också som boplatser för fågelarter som trivs i det öpp-
na åkerlandskapet och t.ex. rapphönan har nytta av 

En blommande skalbaggsås som anlagts under en ellinje är till hjälp för pollinerare och underlättar åkerarbeten. 
Bild: Traci Birge.
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En skalbaggsås är vanligtvis ca 2–4 meter bred och 
man anlägger en sådan genom plöjning i samband 
med andra jordbearbetningsarbeten. En upphöjd jord-
vall byggs genom att man plöjer i motsatta riktningar 
och sedan jämnar ut jorden så att den bildar en remsa 
mitt på åkern. I Storbritannien rekommenderar man 
att bygga en 40 cm hög upphöjd jordvall för anlägg-
ning av en gräsdominerad skalbaggsås93. En upphöjd 
jordvall erbjuder skydd åt många nyttoinsekter och 
främjar tunnelgrävande insekter såsom skalbaggar. 
Också en lägre skalbaggsås är till nytta, speciellt om 
målsättningen är en remsa som domineras av nektar-
förande växter. Man kan anlägga en blommande skal-
baggsås med vanliga fröblandningar som används för 
sådd av naturvårdsåkrar och ängar.

Putsningsslåtter och  
kompletteringssådd av nektarväx-
ter som skötselmetoder

Såsom vid skötsel av en flerårig blomsterremsa befräm-
jas frönas plantbildning av att man utför putsningsslåt-
ter av skalbaggsåsen under anläggningsåret. Växtlig-
heten utvecklas under årens lopp och den blommande 
blomsterremsan blir sannolikt så småningom mera 
gräsdominerad. När man gynnar nektarförande väx-
ter lönar det sig att utföra slåtter av åsen årligen ef-
ter blomningen. Höga nektarväxter, såsom rödklint, 
röllika och prästkrage klarar sig bäst tillsammans med 
gräs94. Bredvid en gräsdominerad skalbaggsås kan 
man också så en lång- eller kortvarig blomsterremsa.

Insektsexpert Juho Paukkunen från Naturhistoriska 
centralmuseet undersökte i september 2021 en blom-
mande skalbaggsås som hade anlagts under samma år 
och han hittade sex arter av humlor. Bild: Traci Birge

I ett fyraårigt försök som utfördes i Jockis upptäckte 
man att pollineringstjänsten och mångfalden snabbt 
ökar i remsor med vilda blommor under de första två 
åren, men mängden blommor minskade under det 
tredje och fjärde året95. Av den här orsaken rekom-
menderas regelbunden sådd av nektarförande växter. 
I försöket koncentrerade sig pollinerarnas blombesök 
överlägset mest till rödklint96. 

En blommande skalbaggsås anläggs genom att man bygger en upphöjd jordvall i mitten av en åker. En upphöjd 
jordvall erbjuder skydd speciellt för tunnelbyggande insekter. Åsen gödslas inte. Vid användning av växtskyddsmedel 
är det önskvärt att man lämnar en några meter bred skyddszon omkring skalbaggsåsen
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Från konventionell odling  
till ekologisk

Paret Mikkola har drivit Auvila gård redan i 35 år; 
Jyrki köpte gården som endast 22-åring. Lantbrukar-
hustrun Tarja Mikkola arbetar också heltid på gården, 
sköter gårdens pappersarbeten och hjälper Jyrki. På ca 
124 ha odlar de maltkorn, havre, vete, råg, bondböna 
och höstrybs. Åkrarna odlas enligt en femårig växt-
följd med spannmål–baljväxter–spannmål–vall–vall. 
Till gården hör dessutom 90 ha skog.

Man övergick till ekologisk odling på gården år 2012. 
Paret Mikkola är nöjda med beslutet att övergå till eko-
logisk odling eftersom förhållningssättet är lämpligt 
för deras värderingar. I och med den ekologiska od-

  
Odlarens erfarenheter: 
 
Blommande  
skalbaggsås
Jyrki ja Tarja Mikkola 

Jyrki Mikkola hade en uppfattning om att de 
insektspollinerade odlingsväxterna på gårdens 
stora öppna åkerfält ger mindre skörd i mitten 
än vid utkanterna av åkrarna. Han funderade 
om fenomenet kunde bero på bristfällig pol-
linering i mitten av åkrarna? De öppna åker-
fälten är så stora att pollinerare inte hittar 
skydds- eller viloplatser där, och dessutom 
är det blåsigt på åkrarna. Mikkola bestämde 
sig för att skapa livsmiljöer för nyttoinsekter 
såsom vilda pollinerare och rovinsekter genom 
att anlägga blommande skalbaggsåsar i mitten 
av åkrarna.

lingen har gårdens lönsamhet också förbättrats. Paret 
Mikkola berättar att: “Verksamhetsmodellen för vår 
ekologiska odling är helhetsmässig drift av gården och 
grunden till det är värdebaserat beslutsfattande samt 
därmed en miljövänlig, ekonomiskt lönsam och fram-
åt drivande hållbar utveckling.”

Anläggning av skalbaggsåsar

År 2020 anlade Jyrki Mikkola blommande skalbaggs-
åsar på två av gårdens åkrar, den ena på 38 ha och den 
andra på 24 ha. De sju skalbaggsåsarna är i genomsnitt 
2–3 m breda och de har anlagts med ungefär 100 m 
mellanrum. De är 300–600 m långa och täcker sam-
manlagt en areal på 0,69 ha.

På skalbaggsåsarna sådde vi en fröblandning som 
innehöll frön av 16 olika blommande växtarter. Så-
mängden var 20 kg/ha. “Först gjorde jag med plogen 
en så dålig start som jag kunde. Efter det sådde jag 
så att såmaskinens hjul bara snuddade markytan en 
aning och maskinen fällde fröna på marken. Jag jus-
terade såmaskinen så högt upp som det var möjligt. 
Jorden bearbetade jag inte alls så att den skulle bilda en 
så hög odlingsbädd som möjligt. Jag antog, att trots att 
det ställvis blir kvar klumpar i jorden så skulle fröna 
nog bra hitta skrymslen där de kunde gro. Och helt bra 
lyckades det också.”

Den följande våren sådde man bl.a. klöver, timotej och 
andra arter som kompletteringssådd. Skalbaggsåsarna 
har, som separata jordbruksskiften, anmälts till stöd-
systemet som grönträda (nektarväxter).

Tarja och Jyrki Mikkola bredvid gårdsplanens  
insektshotell dvs. en rottorkad björk. Bild: Traci Birge
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Upprätthållande av en skalbaggsås

Jämnvikten med ogräsen är ett kontinuerligt sökande 
eftersom det växer bra nektarförande växter på åsen 
såsom tistlar och molke. Ogräsen är ändå inte välkom-
na på åkern. Jyrki Mikkola påpekar att: “de där pol-
linerarna tycker just om våra värsta fiender. Speciellt 
tistlarna är vanligtvis fulla av fjärilar.” Tarja Mikkola 
fortsätter: “Tistel är bra mat för de där pollinerarna. 
Den är en helt ändamålsenlig växt i en blomsterremsa, 
men man vill inte att den sprids ut på åkern.” 

Jyrki Mikkola berättar att man kunde pröva använda 
en tubulator för skötsel av skalbaggsåsarna. “Jag tänkte 
pröva tubulatorn för att få t.ex. tisteln under kontroll. 
Det kunde vara bra att regelbundet, en gång per år, kapa 
av jordstockarna under marken. Hjälper det till att för-
hindra deras spridning – det är intressant att pröva.”

Jyrki är betänksam gällande upprätthållandet av skal-
baggsåsarnas växtlighet. Hur klarar sig nektarväxterna 
om skalbaggsåsen blir mycket gräsdominerad? Vid be-
hov måste man kanske bearbeta åsarna så att komplet-
teringssådd av nektarförande växter lyckas.

Trädstammarna hämtades till den blommande skalbaggsåsen eftersom en murknande trähög ökar  
mångfaldsvärdena när den erbjuder livsmiljöer för organismer. Bild: Traci Birge

En under samma år sådd blommande skalbaggsås i 
slutet av augusti. Bild: Jyrki Mikkola

Träd ut på åkern som följande steg?

Mikkola har funderat att insektspollinerade träd skul-
le erbjuda såväl mat för pollinerarna som vindskydd 
på de stora öppna åkerfälten. Han har redan planterat 
sälgar på åkerrenarna för pollinerarna och vill också 
ha träd på de blommande skalbaggsåsarna. 

“Jag skulle vilja ha litet träd här. När min pappa var 
en liten pojke flyttade han ett äppelträd från skogen 
till sin gård. Trädet producerar otroligt mycket äpp-
len ännu idag. Jag odlar plantor av trädet och vill ock-
så  plantera dem här. Nötter intresserar också. Egna 
valnötter från de egna åkrarna? En trevlig tanke. Men 
stödsystemet skulle bara litet lättare få ge med sig för 
sådant.”

Blommande skalbaggsåsar lämpar sig bra ute på stora 
åkrar och kan öka såväl pollineringstjänsten som den 
biologiska bekämpningen. Bild: Kari Manninen
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Det är välkänt att odlare uppskattar ett välvårdat landskap och att ha bra ordning på sina gårdar, 
men en gård kan också vara alltför välstädad med tanke på naturens mångfald. Ur pollinerarnas 
synvinkel är det nyttigt med en aning kontrollerad vildvuxenhet eftersom det då är sannolikare 
att hitta bo- och övervintringsplatser.

19.   Åtgärder:  
  Bobyggnads- och övervintringsplatser

Odlarna kan hjälpa pollinerare på sina gårdar både 
genom att lämna kvar naturliga boplatser och genom 
att bygga sådana. Gamla stock- och andra träbyggna-
der är bra boplatser och detsamma gäller rottorkade 
träd. Man behöver inte snabbt städa bort murknande 
trä- och rishögar, och sådana kan också hämtas till 
åker- och dikesrenar eller exempelvis till en blom-
mande skalbaggsås. Speciellt lövträd är bra för det här 
ändamålet. Stenmurar och åkerholmar med stenar er-
bjuder också skydd och möjliga boplatser. 

Solitärbin bygger ofta bon i marken. På bilden Colletes 
hederae som hör till sidenbina. Bild: Sally-Ann Spence

Gamla stockbyggnader erbjuder boplatser för många 
pollinerararter. Bild: Traci Birge

En mörk jordhumledrottning bygger bo  
i ett murknande träd. Bild: Sally-Ann Spence

Man kan lägga ut halmbalar till konstgjorda bon för 
humlor, t.ex. vid utkanten av ett jordgubbsfält.  
Bild: Traci Birge

En del odlare lämnar halmbalar som konstgjorda bon 
vid åkerrenarna eftersom det kan hända att humlor 
bygger bo i balarna. En svensk forskargrupp utreder i 
ett pågående projekt hur ofta humlor använder såda-
na konstgjorda bon97.

Sandhaltig, blottad jordmån är en viktig resurs för pol-
linerare som bygger bo i marken. Sådana ställen finns 
det exempelvis på åker- och dikeskanter samt på gassiga 
ängar. Man kan också bygga en sandig barlagd markyta.
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I England finns en gård som drivs i form 
av ett andelslag, som till storleken över-
skrider tusen hektar och drivs av tre 
generationer. På gården odlar man rybs 
och upprätthåller samtidigt stammar av 
dyngbaggar och pollinerare samt annan 
mångfald i naturen.

Odlarens erfarenheter: 
 
Många olika  
åtgärder som  
gynnar  
nyttoinsekter  
Sally-Ann Spence, Storbritannien

Sally-Ann Spence är en engelsk jordbrukare, insektex-
pert och miljöpedagog. Spences familj brukar gården 
Ashbury farms-andelslaget. Till andelslaget hör släk-
tingar och det består av flera gårdar. Spences make 
och dennes bror odlar gårdens åkrar på 700 hektar. 
Sally-Anne Spence har husdjur och hon sköter betes-
marker på 45 hektar utanför åkermiljön. Dessutom 
har hon ett betesavtal för 85 hektar som tillhör Stor-
britanniens National Trust-miljöskyddsorganisation. 
Såväl den äldre som den yngre generationen deltar i 
driften av gården. Gården är belägen i Sydvästra Eng-
land ungefär 125 km från London.

Sally-Ann Spence presenterar nattfjärilar framför 
kameran för naturvetenskapsprogrammet “Laboratory 
of Leaves” (Lövlaboratoriet) som Oxford universitet 
producerar.

Sally-Ann Spence är känd speciellt som förespråkare 
av dyngbaggar och betesgång och som utbildare. Hon 
utvecklar aktivt metoder för att öka mångfalden på 
sin egen gård och har grundat Berrycroft hub-utbild-
ningscentret på sin gård.

“Jag har en bakgrund i husdjursskötsel och blandod-
ling och jag vet att lantbruket och naturvård måste gå 
hand i hand. I Storbritannien är 71 % av landets yta 
odlad. Som naturvårdare vet jag att jag måste samar-
beta med odlare. Som odlare vill jag att det utförs na-
turvårdsarbete på gårdarna.”

Nektarrika åkerrenar och 
blomsterremsor mitt bland 
intensivodling

Bröderna Spence odlar spannmål, rybs och bönor på 
ca 700 ha åker. Rybsen levereras till McDonalds och 
vetet till ett bageriföretag som heter Warburton’s. Till 
åkerlandskapet hör breda, nektarrika åkerrenar, och på 
åkrarna finns det blomsterremsor som omfattas av Stor-
britanniens egna specialmiljöstöd. 

Blomsterremsorna är i huvudsak sådda med gräsfri 
fröblandning för pollen- och nektarväxter. Många av de 
nektarförande växterna i blandningen är också kvävebin-
dande, såsom klöver och blålusern. 



43

För blomsterremsan använder man ungefär 25 kg 
fröblandning per hektar, och remsan finns på samma 
ställe 1–2 år. Fröblandningen för pollen- och nektarväx-
ter innehåller enligt förpackningens etikett 14 olika nek-
tarförande växtarter, men 74 % av blandningen består 
ändå av tre arter. 

Blommande häckar skapar en levnadsmiljö för många 
organismer, såsom pollinerare, i åkermiljön. På bilden 

Sally-Ann Spence på sin hemgård.

Fröblandningen för pollen- och nektarväxter som använts för blomsterremsan består i huvudsak 
av kvävebindande växter.

PÅ LATIN* PÅ FINSKA** PÅ SVENSKA** % AV  
FRÖBLANDNINGEN  

Onobrychis vicifolia Rehuesparsetti Esparsett 41

Vicia sativa Rehuvirna Åkervicker 21

Medicago sativa Sinimailanen Blålusern 12

Trifolium hybridum Alsikeapila Alsikeklöver 5

Lotus corniculatus Keltamaite Käringtand 5

Trifolium pratense Puna-apila Rödklöver 4

Trigonella foenum-graecum Rohtosarviapila Bockhornsklöver 4

Medicago lupulina Nurmimailanen Humlelusern 4

Melilotus officinalis Rohtomesikkä Gul sötväppling 2

Phacelia tanacetifolia Aitohunajakukka Honungsfacelia 1

Silene dioica, Silene alba Puna- ja valkoailakki Rödblära, Vitblära 1

Malva moschata Myskimalva Myskmalva 0,5

Centaurea nigra Mustakaunokki Svartklint 0,1

 
* KingsCrops - Grass free pollen and nectar mix  (Kings gräsfri  pollen- och nektarblandning)  
   https://www.kingscrops.co.uk/component/hikashop/product/17-grass-free-nectar-mix.
** Namn på finska och svenska: http://laji.fi/

Permanenta betesmarker,  
vårdbiotoper och naturområden  
är insektsparadis  

Sally-Ann Spence föder upp lantraser (Dexter och Bel-
ted Galloway-köttnöt, Wiltshire Horn-får) på mycket 
varierande, kalkhaltig betesmark. För tillfället har hon 
över 200 får och 30 nötkreatur. Hennes målsättning 
är samtidigt förbättring av levnadsmiljön och lönsam 
husdjursproduktion. Det sistnämnda lyckas med hjälp 
av olika försäljningskanaler via vilka man får ett bra 
pris för högklassiga, miljövänliga produkter. Gårdens 
husdjur omfattas av programmet ”Pasture for Life” 

-betescertifieringen. Pollinerare och många andra ar-
ter gynnas av den mångsidiga miljön på gården. Det 
finns såväl trädbevuxna områden, hagmarker som 
öppna kalkhaltiga ängar. 

“En del av blomflugorna t.ex. förökar sig i stallgödsel 
eller i jättegrytor och andra liknande stående vatten-
samlingar. Jag är inte intresserad av att bara producera 
näring åt pollinerarna, utan jag vill öka artrikedomen 
av de vilda organismerna på gården genom att förbätt-
ra gårdens levnadsmiljöer som helhet så att arterna 
kan genomleva hela sin livscykel på gården.”
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Barlagda jordytor för solitärbin

Solitära biarter som söker boplatser på marken behö-
ver ställen med barlagd jordyta för att kunna bygga bo 
och Sally-Ann Spence har utvecklat en teknik med vil-
ken man gör lämpliga boplatser för de här bina. Hon 
kallar det här bee scrapes -metoden eftersom ytjorden 
och dess växtlighet tas bort (scrape = skrapa). Hon har 
anlagt ställen med bar jordyta för vilda bin på gårdens 
betesmarker och på områden utanför åkermiljön.

“Det är enkelt att skapa barlagda jordytor. Först måste 
man hitta ett lämpligt ställe. Sedan tar man bort yt-
jorden och hämtar istället ny jord som helst ska vara 
sandhaltig och utan växtlighet. Bin behöver värme och 
solljus så därför får man det bästa resultatet när rikt-
ningen är mot söder.” 

Området behöver inte vara stort men växtlighet stör 
bobyggande för sandbin och därför hämtar man ny 
jord som inte har växlighet. Senare kan man ta bort 
växtlighet mekaniskt, eller om ett gammalt ställe väx-
er igen kan man anlägga ett nytt ställe med bar mark 
i närheten. Användning av glyfosat rekommenderas 
inte eftersom det kan vara skadligt för pollinerare. 

På samma ställe kan man slå upp stolpar och sätta upp 
ett insekthotell för andra pollinerararter som bygger 
bo t.ex. i strån eller i ihåligheter i träd. Den ytjord man 
tagit bort kan spridas ut eller lämnas som en hög till 
insekter som föredrar att bygga bo på ställen där in-
gången kan vara i vågrätt läge. 

Lantrasen Belted Galloway är ursprungligen från 
Skottland och den lämpar sig väl för betesgång i vård-
biotoper. Bild: Sally-Ann Spence

”Bee scrapes”, dvs. ställen med bar jordyta för solitärbin. Bild: Sally-Ann Spence

Spence har varit tvungen att skydda nya boplatser för 
bin från förbipasserande. “Genom våra marker traskar 
många fotvandrare och de håller sig inte nödvändigt-
vis till den allmänna stigen eller vägen. För att skydda 
sandbin mot nedtrampning och för att upplysa förbi-
passerande om skyddsarbetet har jag lagt upp stängsel 
runt ställena med bar jordyta och gjort skyltar som be-
rättar om solitärbin.”
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Integrerat växtskydd (på engelska integrated pest management, IPM) är redan ett känt sätt för 
finländska odlare att minska användningen av växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikaliever-
ket TUKES anmärker även på sin ”Integrerat växtskydd”-sida att de som yrkesmässigt använder 
växtskyddsmedel bör följa principerna för integrerat växtskydd. Till principerna hör att minska 
användningen av växtskyddsmedel t.ex. genom växelbruk och genom att ta i bruk observations-
metoder med vilka man bedömer och förutser förekomsten av skadegörare. 

Integrerat växt- och pollinerar-
skydd i praktiken 

Målsättningen med integrerat växt- och pollinerar-
skydd är ett tillvägagångssätt där växtskydd, bekämp-
ning av ogräs och skydd från sjukdomar är i balans 
med skyddet av pollinerare och pollineringstjänsterna. 
Egan et al.99 har utvecklat ett pyramiddiagram där man 
beskriver tillvägagångssättet för integrerat växt- och 
pollinerarskydd. I integrerat växt- och pollinerarskydd 
gynnas förebyggande åtgärder som baserar sig på ett 
mångsidigt jordbruk och lämpliga odlingsväxter. Be-
kämpningsmedel är det sista verktyget i verktygslådan. 
100

21.  Beaktande av pollinerarna med hjälp  
 av integrerat växt- och pollinerarskydd

Riktning mot ett integrerat 
växt- och pollinerarskydd

Integrerat växtskydd är ett sätt att minska användning-
en av växtskyddsmedel och det är en bra sak för polli-
nerarna. Enligt forskare kan dock bekämpning enligt 
principerna för integrerat växtskydd vara skadligt för 
pollinerarna eftersom bekämpningen av skadegörare 
och skyddet av pollinerare inte är koordinerat98. Där-
för har forskare utvecklat ett nytt tillvägagångssätt där 
skydd av pollinerare läggs till det tidigare begreppet 
integrerat växtskydd. Detta nya tänkesätt är ”integre-
rat växt- och pollinerarskydd”, på engelska IPPM, in-
tegrated pest- and pollinator management. I bransch-
litteraturen hittas även parallella termer som också 
hänvisar till integrerat pollinerarskydd eller skydd av 
pollineringstjänster. 

I pyramiden för integrerat 
växt- och pollinerarskydd 

finns åtgärderna för polline-
rarna och upprätthållandet 

av den biologiska skadegörar-
bekämpningen till vänster och 
åtgärderna för skadegörarbe-

kämpningen till höger100.
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Förebyggande metoder  
i omfattande användning 

Grunden till skyddet av pollinerare och den biologis-
ka skadegörarbekämpningen är en mångsidig lant-
bruksproduktion och varierande livsmiljö som stöder 
skadegörarnas naturliga fiendepopulationer och polli-
nerarpopulationerna samt minskar såväl pollinerings- 
underskottet som de skördeförluster skadegörarna 
åstadkommer. Även i Finland är detta ett viktigt mål 
eftersom de insektspollinerade grödorna i Finland li-
der av en klar pollineringsbrist101. 

Pyramidens bas, med tanke på bekämpningen av ska-
degörare, är användning och förädling av arter som 
är resistenta mot skadegörare och lockar pollinerare. 
När det gäller tåligheten är det inte endast fråga om 
växternas överlevnad utan även pollinering eftersom 
forskningsresultat visar att pollinerarna ofta föredrar 
hela, vackra blommor och att de undviker blommor 
som skadats av skadegörare102. I växtförädlingen har 
man uppmärksammat resistens mot skadegörare men 
tillsvidare har attraktiviteten för pollinerare uppmärk-
sammats mindre103.

Olika odlingsåtgärder som är utvecklade för att und-
vika utbrott av skadeinsekter på odlingsväxterna kall-
las ”kulturell kontroll”. Odlingstekniker såsom an-
vändning av fånggrödor, val av såtidpunkt, växelbruk  
och olika jordbearbetningsmetoder inverkar både på 
pollineringen och växtskyddet. Till exempel kan man 

med hjälp av växelbruk på ett avgörande sätt inverka 
på förekomsten av ogräs och skadeinsekter. Samtidigt 
hjälper insektspollinerade odlingsväxter och grön-
gödsling pollinerarna och kan minska pollineringsun-
derskottet. 

Fysiska konstruktioner och täcken såsom nät, väv, 
täckmaterial, växttunnlar och växthus skyddar skör-
den och håller de önskade insekterna innanför och de 
oönskade utanför. Samtidigt måste man också identi-
fiera de fysiska konstruktionernas eventuella negativa 
effekter. Till exempel kan pollineringen bli bristfällig 
ifall de vilda pollinerarna hindras att nå odlingsväx-
terna. Olika skadegörarfällor kan vara nyttiga men de 
bör användas med eftertanke och så att man undviker 
att skada t.ex. pollinerare.  

Förbättrande metoder  
på ett genomtänkt sätt 

Odlade pollinerare och biologisk skadegörarbekämp-
ning är pyramidens näst sista metod eftersom man i 
principerna för integrerat växt- och pollinerarskydd 
föredrar förebyggande åtgärder. Odlade pollinerare 
kan användas som pollineringstjänst och som ”flygan-
de läkare” varvid de exempelvis kan föra till växter, så-
som t.ex. jordgubbar, biologiska preparat avsedda mot 
växtsjukdomar såsom gråmögel.

Vid användning av bekämpningsmedel för skadegöra-
re föredrar Egan et al.  (2020)104 i första hand noggrant 
utvalda bioaktiva medel vars effekt riktas specifikt mot 
målorganismerna. Spektrumet av naturprodukter är 
omfattande och innehåller bl.a. tillväxtreglerande äm-
nen för skadegörare, feromoner, tvålar samt ämnen 
som fås från växter och mikrober. Man bör komma 
ihåg att även andra organismer än de som egentligen 
bekämpas kan ta skada av de naturliga preparaten. 

Konventionella bekämpningsmedel är den sista meto-
den och de bör användas endast då problem  förekom-
mer. Även då ska man välja det minst skadliga medlet. 
Besprutningen sker efter noggrant övervägande och 
med beaktande av väderleksförhållandena då risken 
för pollinerarna är minst dvs. utanför blomningstiden 
eller på kvällen. 

 
Avsikten med integrerat växt- och pollinerarskydd 
(IPPM) är att koordinera såväl skadegörarbekämp-
ningen som skyddet av pollinerare. Bild: Traci Birge
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Inställningen till växtskyddsmedel är ofta myck-
et svartvit och känsloladdad. Antingen upplever 
man att medlen är en nödvändig förutsättning 
för matproduktionen eller så tänker man att de 
förstör hela naturens mångfald. Oberoende av 
vilken åsikt du har om växtskyddsmedel är det 
en sak som är säker. Alla inom jordbrukssektorn 
deltar i att minska användningen av växtskydds-
medel till hälften t.o.m. året 2030.

Du har kanske hört om Från jord till bord-strategin. 
Ifall du inte hört om den är det inte konstigt eftersom 
det också finns annat att tänka på än byråkraternas 
struntprat. När det gäller den här jargongen lönar det 
sig ändå att spetsa öronen. För Finland, såsom också för 
alla andra EU-länder, ställer strategin nämligen en mål-
sättning på att minska användningen av växtskyddsme-
del med 50 procent inom knappt tio år. Det är en ansen-
lig minskning som inte kan förverkligas över en natt!

Målsättningen för minskning utgår från att ju mindre 
medel som används, desto mindre mängder av dem 
hamnar i organismer som stöder matproduktionen. 
Avsikten är alltså att skydda biodiversiteten dvs. såväl 
större som mindre organismer i jordmånen, på marky-
tan och i vattendragen. Det är viktigt med skyddet efter-
som mångsidig artrikedom är en avgörande faktor för 
produktion av högklassiga livsmedel. Exempelvis olika 
pollinerande insekter är kritiska faktorer i fråga om 
att skördenivåerna för vissa odlingsväxter är höga och 
skörden högklassig. Alltför riklig användning av växt-
skyddsmedel är ändå ett hot mot den här mångfalden 
som stöder skördeproduktionen. Kemikalierna i fråga 
har planerats till att döda stammar av skadegörare som 
förökat sig alltför mycket. Man kan tyvärr inte alltid 
undvika att oskyldiga arter också blir besprutade när 
bekämpningsåtgärder utförs med stora maskiner. 

Från forskarens penna: 
  
Har du förberett dig  
på att halvera  
användningen  
av växtskyddsmedel 
t.o.m. år 2030? 

Lotta Kaila

Det kan vara svårt att upptäcka växtskyddsmedlens ef-
fekter med blotta ögat i tillräckligt god tid. På längre sikt 
kan effekterna vara allvarliga trots att organismerna inte 
skulle dö med detsamma. I min egen forskning exem-
pelvis lade jag märke till att växtskyddsmedelshalterna 
som hittas på åkrarna kan försämra humlornas minne. 
Till det yttre såg mina forskningshumlor helt normala 
ut men när de fick problem med minnet kunde de ändå 
inte effektivt hitta mat. I naturen skulle det här betyda 
att humlorna i fråga nödvändigtvis inte skulle polline-
ra odlingsväxter lika effektivt. Den hungriga stammen 
av humlor skulle nödvändigtvis inte heller kunna bilda 
livskraftiga bon för de kommande åren. Båda effekterna 
försvagar skördenivåerna på längre sikt. Jag utförde min 
forskning i Finland och använde växtskyddsmedlen en-
ligt bruksanvisningen på förpackningen.

Skäl till minskad användning av växtskyddsmedel finns 
såväl i byråkratin som i produktion av högklassig och 
riklig skörd. Jag uppmanar till att redan idag börja för-
bereda sig för att gårdarna ska vara så litet som möj-
ligt beroende av kemiska växtskyddsmedel senast om 
knappt tio år. Med ett så här stort krav på minskning 
är året 2030 redan bakom hörnet. Det är lättare att god-
ta en strikt målsättning gällande minskningen när det 
är ”standardpraxis” och inte en nödvändighet som by-
råkrater fastställt. Med tanke på matproduktionen är 
det absolut inte frågan om att slutresultatet skulle vara 
mindre högklassigt eller effektivt jordbruk. Man strävar 
efter samma högklassiga livsmedelsproduktion men 
med hjälp av metoder som stöder den övriga miljön. 
Målsättningen är att trygga det att organismer som är 
kritiska för odlingen, såsom pollinerare, finns på åkern 
också i fortsättningen.

Om jag var en odlare skulle jag anse att det mest moti-
verande med skyddet av mångfalden är att effekterna av 
de egna åtgärderna syns redan vid den egna husknuten. 
Beaktande av biodiver-
siteten i jordbruket är 
mycket tacksamt efter-
som odlaren själv får ut 
den största nyttan av de 
utförda åtgärderna!

Lotta Kaila forskar i 
växtskyddsmedlens 

inverkan på humlor.  
Bild: Jukka Kajan
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Nokias tidigare ingenjör Paula Achrén vet 
att gårdens inkomster är beroende av pol-
linerarna eftersom det inte växer äpplen i 
träden utan pollinerare. 

Achrén är den tredje generationen som 
odlar äpplen – hennes farfar grundade 
äppelträdgården i Angelsaari i Salo.

  
Odlarens  
erfarenheter:  
 
Inga äpplen utan 
pollinerare
Paula Achrén

År 2007 när Achrén fortfarande jobbade på Nokia 
köpte hon gården av sina egna föräldrar som förutom 
äpplen också hade odlat andra trädgårdsväxter. Då 
visste Achrén inte ännu säkert ifall hon skulle fortsät-
ta med odlingen, men beslutet gjordes när verksam-
hetsstället i Salo lades ned och arbetsresan hade blivit 
mycket längre, ända till Esbo. Idag säljer gården färska 
äpplen och rabarber samt tillverkar och säljer cider 
och lemonad. Såsom under hennes föräldrars tid har 
gården fortfarande ett musteri varifrån kunderna får 
med sig saft från sina egna äpplen. 

”Mitt motto med allt jag gör är att kvaliteten är vikti-
gast och att litet är vackert. Jag vill att alla äpplen som 
far från oss till butiksdisken är av prima kvalitet”. 

Paula Achrén i gårdens gamla äppelträdgård.

Achrén har märkt att förhållandena i naturen har för-
ändrats sedan hennes barndom: ”Väderleken är svå-
rare att förutspå. Nuförtiden blåser det alltid och det 
påverkar t.ex. besprutningarna. Eftersom våren är 
nyckfull är jag orolig för sommaräpplenas blommor 
när det är risk för frost hela tiden. Den ökade mäng-
den hagelskurar under högsommaren samt torka och 
fukt är också problematiska. Även nya skadegörare 
hämtar med sig bekymmer och nya utmaningar”. 

Vide och maskrosor sparas  
åt pollinerarna

Achrén har tänkt på gårdens vilda växter ur polline-
rarnas synvinkel: ”Jag har försökt att vi skulle ha litet 
vide runt åkerkanterna på våren, att allt inte skulle fäl-
las så att det finns mat året om. Hos oss har maskrosen 
tagit över på det stället. Jag har tänkt att vi låter dem 
blomma där. Vi kör med gräsklippare precis före äp-
pelträden blommar”. 

I skadegörarbekämpningen  
beaktar man pollinerarna 

Nuförtiden idkar man integrerad växtskydd, alltså 
IPM, på Achréns gård. Skadegörarna på gården ob-
serveras med feromonfällor. ”Vi besprutar först när 
bekämpningströskelvärdet överskrids. De största an-
ledningarna till oro ger äpplevecklare, liten fruktveck-
lare, rönnbärsmal samt till en viss del även kvalster och 
bladlöss.”
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Achrén betonar att en god odlare är ansvarstagande: 
”Jag använder bekämpningsmedel mycket väl övervägt 
och jag tänker på vår biodlares bin. Vi har t.ex. slutat 
använda ett sådant medel som har en liten inverkan på 
bin, så det använder vi inte.”

Förtroende för de vilda  
pollinerarna och den egna  
gårdens bin 

Achrén har förtroende både för de vilda pollinerarna 
och för den bekanta biodlaren som har haft sina bin på 
gården redan i 20 år. ”Vi skulle ha stora problem utan 
de vilda pollinerarna. Vi har en belgisk rådgivare som 
berättat hur de på något ställe har blivit tvungna att 

Maskros och andra vilda nektarväxter stöder pollinerarstammarna. Ängsväxterna klipps med en gräsklippare strax 
före äppelträden blommar. 

I den nya äppelträdgården använder man bambukäppar i vilka odlaren upptäckt pollinerare.  
De 6–10 mm tjocka bambukäpparna kan passa som boplatser för pollinerare. Äppelskörden  
är beroende av pollinerarna. Bilder: Eija Hagelberg

bespruta med pollen eftersom det inte finns pollinera-
re. Det är ju alldeles absurt. Och pollen är vansinnigt 
dyrt.”

Emellanåt klarar de odlade bina inte av vintern och 
Achrén försäkrar sig om en god pollinering genom 
att köpa odlade humlor. Samtidigt är hon lite funder-
sam över användningen av importerade humlor: ”Med 
papplådshumlor är det helt ett lotteri i fråga om hur 
de börjar flyga ut ur lådan”. Utöver förhållandet mel-
lan pris och kvalitet finns det andra bekymmer såsom 
möjliga sjukdomar och parasiter. Achrén skulle vara 
intresserad av inhemska odlade humlor ifall det bara 
fanns tillgång till dylika. 
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6.  Vad gör en bra pollinerare?
Honungsbiet som pollinerare 
Riitta Peräinen ProAgria KeskiSuomi. Blog 
https://etela-suomi.proagria.fi/blogit/puutarhayrittajan-saappaissa/2021/02/02/honungsbiet-som-pollinerare

Uppfödning av svenska humlor till pollinering. Med perspektiv från aktörer: humleuppfödare, jordbrukare, offentlig sektor och 
akademi  
Ellen Kornfeld. KTH 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1566643/FULLTEXT01.pdf

7.  Bin och humlor: Jordbrukets främsta pollinerare
Bin – Anthophila. Finlands artdatacenter. 
https://laji.fi/sv/taxon/MX.289375

Det nordiska bruna biet. Nordgen. 2020.  
https://www.nordgen.org/projekts/det-nordiska-bruna-biet/

Humlor 
WWF 
https://www.wwf.se/djur/humlor/#intro

Vildbin - små men viktiga 
SLU-nyhet. Artdatabanken 
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/vildbin---sma-men-viktiga/

Solitära bin - ofarliga, värdefulla och hotade 
SLU-nyhet. Artdatabanken 
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/solitara-bin--ofarliga-vardefulla-och-hotade/

8.  Övriga pollinerare 
Artfakta laji.fi 

Fjärilar 
https://laji.fi/sv/taxon/MX.53695/images 
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/arter/organismgrupper/fjarilar/

Blomflugor  
https://laji.fi/sv/taxon/MX.211218/images 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.8e04a5f15891f622e353156/1479987833859/ovr265_1v2.pdf 
http://www.entomologi.se/hexapoda/diptera/blomflugor.html

9.  I rampljuset: Blomflugorna Effektiva pollinerare och små rovdjur
Guide till blomflugor 
https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/09/bilagan2015_1_blomflugor_guide.pdf

10.  Vad behöver pollinerarna?
Gynna humlorna på gården  
Jens Montelius Risberg. Jordbruksverket 2008 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4c8614ac1602a4751f88f657/1512999446415/jo08_3v3.pdf

Vilda pollinatörer Delredovisning av metoder inom ett regeringsuppdrag 
Naturvårdsverket. Skrivelse NV-00199-21 
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/9df728ef5cd34914b60f269b384affcc/redovisning-av-regeringsuppdrag-vilda-pollinatorer-me-
toddelen.pdf

11.  Vilka utmaningar möter pollinerarna i den finländska lantbruksmiljön?
Varför minskar bin och andra pollinerare?  
Europaparlametet. 2021 (uppdaterad) https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191129STO67758/varfor-mins-
kar-bin-och-andra-pollinerare-grafik

Klimatkrisen hotar humlor 
https://www.natursidan.se/nyheter/humlor-har-forlorat-nastan-halften-av-sina-livsmiljoer-kopplas-till-klimatkrisen/ 
https://sverigesradio.se/artikel/6206971

Nu ska vi rädda pollinerare. De är livsviktiga för oss 
Svenska yle artikel 
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/01/nu-ska-vi-radda-pollinerarna-de-ar-livsviktiga-och-vi-ar-helt-beroende-av-dem
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Glesare sådd ger livsviktiga pollinatörer och lika stor skörd 
Forskning.se 10.5.2021 
https://www.forskning.se/2021/05/10/glesare-sadd-ger-livsviktiga-pollinatorer-och-lika-stor-skord/

Invasiva främmande arter  
https://vieraslajit.fi/

Nya främmande arter kan spridas i Finland och jättebalsaminen klättrar norrut 
Huusela E. Naturresursinstitutet Luke 2019 
https://www.luke.fi/sv/nyheter/nya-arter-kan-spridas-i-finland-och-jattebalsaminen-klattrar-norrut/

12.  I rampljuset: Forskning om glyfosatets inverkan
Hur farligt är glyfosat? 
SLU 23.8.2021 (uppdaterad) 
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/var-verksamhet/miljoovervak-
ning/fakta-om-glyfosat-i-miljon/hur-farligt-ar-glyfosat/

15.  Åtgärder: Pollineraråkrar, blomsterremsor och pollinerarvänlig slåtter 
Bra honungs- och nektarväxter 
Thorsten Rahbek Pedersen. Jordbruksverket 
https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/fl_attachment/xtbbocwzjttg9ys2ktfh

Färdiga blandningar hittas hos många leverantörer, såsom:  
Riistasiemen   http://riistasiemen.fi/  
Naturcom   https://naturcom.fi/  
Agro-Tuonti   http://www.agro-tuonti.fi/GroupItems.action?groupId=2  
Hunajayhtymä  https://www.hunaja.fi/tuote-osasto/siemenet/  
Lindbloms Frö   https://www.lindbloms.se/  
Olssons Frö   http://www.olssonsfro.se/ 

 Odlarens erfarenheter: Blomsterremsor för pollinerare och till ögonfröjd 
Skarsböle Gård.  
https://skarsbole.fi/ 

Tenalabonden Peter Rehn hjälper pollinerare – en äng i taget.  
https://svenska.yle.fi/a/7-10004597 

Fler jordbrukare kunde ta hänsyn till pollinerare – Tenalabonde visar exempel med god klimatgärning.  
https://arenan.yle.fi/audio/1-50910064

17.  Åtgärder: Blommande skalbaggsåsar
Blommande skalbaggsås-video Projektet Den pollinerarvänliga gården 2021.  
Baltic Sea Action Group youtube kanal och webbsidor. (Välj svensk textning i Inställningar.) 
https://www.youtube.com/watch?v=bfVk6rWXz2Q  
https://carbonaction.org/sv/materials/pollinerarvanliga-garden/

19.  Åtgärder: Bobyggnads- och övervintringsplatser 

 Odlarens erfarenheter: Många olika åtgärder som gynnar nyttoinsekter 
Berrycroft Hub Solitary Bee project.  
https://www.berrycrofthub.com/research.html 

Nature-Friendly Farming Network: Sally-Ann Spence. 
https://www.nffn.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/NFFN-CS-Sally-Ann-Spense-2.pdf

Campaign champions farmers’ work in boosting bees.  
https://www.farminguk.com/news/campaign-champions-farmers-work-in-boosting-bees_56081.html 

Dung beetles for farmers information hub.  
https://www.dungbeetlesforfarmers.co.uk/ 

Sally-Ann Spence Twitter: @minibeastmayhem 
Berrycroft Hub on Facebook & Twitter: @BerrycroftHub
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21.  Beaktande av pollinerarna med hjälp av integrerat växt- och pollinerarskydd 
Använd växtskyddsmedel enligt anvisningarna – skydda utomstående, vattendrag och pollinerare. Säkerhets- och kemikaliever-
ket (Tukes) 17.6.2021  
https://tukes.fi/sv/-/anvand-vaxtskyddsmedel-enligt-anvisningarna-skydda-utomstaende-vattendrag-och-pollinerare

 Från forskarens penna: Har du förberett dig på att halvera användningen  
 av växtskyddsmedel t.o.m. år 2030?

EU-parlamentet vill förbjuda glyfosat   
Hufvudstadsbladet 24.10.2017 
https://www.hbl.fi/artikel/eu-parlamentet-vill-forbjuda-glyfosat/

Bekämpningsmedel i mat. Vad gör europaparlamentariker åt saken 
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190117STO23722/bekampningsmedel-i-mat-vad-gor-parlamentariker-at-saken

Skydda pollinerare: Det här vill parlamentet göra  
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20191213STO69018/skydda-pollinerare-det-har-vill-parlamentet-gora-video

 Odlarens erfarenheter: - Inga äpplen utan pollinerare
Paula Achréns trädgård. 
https://www.paulanpuutarha.fi/ 
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