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Projekt inom Naturbruksförvaltningen
med fokus på

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
I samarbete med:
• RISE  
• SLU
• Naturvisaren
• Jordbruksverket
• Hushållningssällskapet
• Externa konsulter



Arter dör ut i rasande takt- en global 
utmaning



Syfte

• Utveckla hållbarhetsarbete
• Stärka ekosystemtjänster
• Utveckla skoljordbruken
• Arbeta fram modeller som är 

användbara på ett vanligt 
lantbruk

• Bild från Per-Erik

Foto: Janne Andersson, SKLT



Hur ser odlingslandskapet ut runt 
Uddetorp?

Ligger i kanten av  Varaslätten. 
Slättjordbrukstyp i söder  med 
lättare lerjordar 
Mosaiklandskap i norr med 
naturliga betesmarker av 
mellanbygdskaraktär med mest 
sand- och mojordar. 
Drivs konventionellt

• Bild Uddetorp

Foto: Per-Erik 
Larsson



Hur ser odlingslandskapet ut runt 
Sötåsen?

Ligger i kanten av 
Vadsboslätten
Området i väster med lerjordar 
avgränsas  av Göta Kanal
Området i öster med sand- och 
mojordar gränsar till Lokaåsen 
med tillhörande 
tallskogsområde.
Drivs ekologiskt



Nulägesinventering

Inventering av 
• Fåglar
• Fjärilar
• Humlor
• Skalbaggar
• Predatorer i köksväxtodlingen

Violettkantad guldvinge Foto: Olle Kvarnbäck



Fåglar i kantzoner och gårdsmiljö



Fågelinventering



Fåglar i fält

Röd prick = 
sånglärka







Inventering transekter Sötåsen



Inventering transekter Uddetorp södra



Inventering transekter Uddetorp norra



Fjärilar & humlor

Dominerande arter: Tistelfjäril, 
luktgräsfjäril , rapsfjäril, rovfjäril 
, nässelfjäril, mindre 
tåtelsmygare och kamgräsfjäril
Rödlistade arter: 
Almsnabbvinge,  violottkantad
guldvinge och silversmygare



Fjärilsinventering jämförelse 2018/2019

• I stort sett samma antal arter 
men fler individer 2019

• 4 nya fjärilsarter under 2019, 
varav en rödlistad 
Almsnabbvinge.

Foto: Per-Erik Larsson



Inventering av humlor 2018-2019
• 2018 Ud 12 arter ( 137) och 

Sö 14  arter ( 92)
• 2019 två ytterligare 

humlearter
• 3-4 gånger fler humleindivider
• Fler vid blommande 

kantzoner
• Nya arter 2019, klöverhumla 

och åkersnylthumla
• Jordhumlor är vanligast

Klöverhumla som lämnar vallört. Uddetorp 15 juni, 2019. Foto: Olle Kvarnbäck.



Tabell 1.



Inventering av jordlöpare & kortvingar 
2019

• 67 arter jordlöpare
• 51 arter kortvingar
• Inventeringens finaste 

fynd var Blågrön 
kornlöpare som är 
rödlistad. 

• Stort antal sällsynta arter.

Preparerad fallfälla i fält. 

Foto Bengt Weidow



Transekt 2 Sötåsen Transekt 5 
Uddetorp



Inventering av nyttoinsekter i 
trädgårdsodlingen
• Vid inventeringar har 

konstaterats att olika 
blomsterblandningar gynnar 
olika nyttoinsekter.

Fotograf: Sofie Bertilsson
Foto:Sofie Bertilsson



Blommande växter i odlingslandskapet

• Ca 90  vildväxande arter på 
åkern, i dikes‐ och vägrenar

• Ca 15 insådda arter som 
käringtand, cikoria, honungsört, 
svartkämpe, luddvicker, bovete 
och doftklöver.

• Ett mål är att ha minst 5 % 
blommande areal under 
säsongen 

Foto: Britt‐Marie Benjaminsson



Slutsatser

• Landskapet med sammansättningen av biotoper som skog, 
äng, vatten och gårdsmiljö betyder mer än brukningsform 
(ekologiskt/konventionellt). 

• Jordart är viktigt, lätt, sandig, jord ger en rikare flora och är 
lättare för humlor att bygga bo i. 

• Mängden blomning av nektar- och pollenrika växter är av 
avgörande betydelse.

• Dikeskanter, vägrenar är viktiga för mångfalden av insekter.
• Blommornas utseende



Skötselåtgärder för att stärka den biologiska 
mångfalden
• Blomsterremsor med olika 
artblandningar

• Fleråriga örter runt brunnar
• Förstärka kantzoner
• Spara vallremsor
• Lärkrutor
• Buskar
• Skogsbryn
• Skalbaggsås
• Inblandning av örter i vallen

• Mer vatten i odlingslandskapet



Karta från växtodlingsprogram



Tack för oss!

Lycka till med mångfalden!

Foto: Britt‐Marie Benjaminsson


