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Efterfrågan på pollinerade produkter från jordbruket ökar i takt med jordens befolkning. Samtidigt 

hotas pollinatörers existens av mänsklig omvandling av deras livsmiljöer och ett varmare klimat. 

Med hjälp av blomsterremsor, multifunktionella skyddszoner, finns potential att skapa livsmiljöer 

och föda för insektspollinerare och gynna deras förekomst i annars heterogena jordbrukslandskap.  

Rapporten behandlar ett fältförsök från 2020 bestående av annuella och perenna blomsterremsor 

som ingår i projektet Samzoner där fyra pilotgårdar belägna i Skåne samverkade. I fältförsöket 

inventerades olika arter av pollinatörer som besökte särskilda blommor i blomsterremsorna.   

Resultaten visade att annuella blomsterremsor hade både högst artrikedom och besöksfrekvens. 

Båda dessa parametrar var också högre vid det första av två besökstillfällen som gjordes under 

säsongen. Det fanns ingen signifikant skillnad i vare sig besöksfrekvens eller artrikedom mellan de 

perenna blomsterremsorna och kontrollerna. Generellt observerades flest pollinatörer med undantag 

av honungsbin under det första besöket i fält. Slutsatser från rapporten visar att blomsterremsor, 

specifikt annuella blomsterremsor, kan öka förekomsten av pollinatörer i åkermark. Däremot krävs 

vidare forskning för att blomsterremsors verkliga potential och funktioner ska belysas.  

Nyckelord: pollinatörer, pollinering, skyddszoner, blomsterremsor, biologisk mångfald, Samzoner  

The demand for pollinated products is simultaneously increasing with the world’s population. At 

the same time the survival of pollinators is threatened by human transformation of habitats and a 

warmer climate. Flower strips working as multifunctional protection zones have a big potential for 

the protection and promoting of insect pollinators in especially homogenous environments such as 

farmlands. 

This essay will present a field trial conducted in 2020 which consisted of annual and perennial 

flower strips in four different farms in the region of Skåne in southern Sweden. The aim was to 

identify the flower strip’s ability to attract insect pollinators. Trials were conducted on two occasions 

where interactions between pollinators and certain flowers were observed and identified.  

Results indicated that the annual flower strips both contained the highest biodiversity and 

visitation rates, both parameters also the highest during the first field visit. There was no significant 

difference in species richness and visitation rate between the perennial flower strips and the controls. 

The essay concludes that flower strips, specifically annual flower strips, can enhance pollinator 

abundancy in farmland. However, more research is required in order to understand the full potential 

and uses of flower strips in farmland.  

Keywords: pollinators, pollination, protection zones, flower strips, biodiversity, Samzones 
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Det går inte att frånse det mänskliga behovet av pollinatörer när omkring 75% av 

alla odlade grödor som odlas globalt är beroende av denna ytterst essentiella 

ekosystemtjänst (Ollerton, 2021). Samtidigt som våra pollinatörer hotas och blir 

färre i antal växer behovet av deras tjänster när planetens befolkning ökar (FAO, 

2017). Med en ökad efterfråga på jordbrukets produkter medföljer risken av 

ytterligare intensifiering av jordbruket (Bommarco, 2012; FAO, 2017). Hotet som 

mänskligheten står inför innebär en situation med färre pollinatörer samtidigt som 

en ökad efterfrågan på dessa kan innebära en begränsning av vad som i framtiden 

kan odlas (FAO, 2011).  

 

Vikten av att bevara biologisk mångfald och tillräckliga habitat är essentiell för att 

ekosystemtjänster som pollinering i framtiden ska kunna fortgå. 

Jordbruksproduktion och biologisk mångfald måste således kunna gå hand i hand i 

det moderna jordbruket för att det ska fortsätta ge önskvärd avkastning.  

 

Tillämpningen av blomstremsor kring jordbruksmark i Sverige erbjuder flera 

funktioner utöver att främjandet av pollinatörer och pollinering (Odling i balans 

u.å.). Blomsterremsor gynnar även den biologiska mångfalden av både växtlighet 

och djurliv. För att verkligen kunna förstå och motivera nyttan kommer denna 

rapport att förutom presentera ett fältförsök även fokusera på tidigare forskning 

kring blomsterremsor och skyddszoners flertaliga funktioner.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilken roll blomsterremsor spelar för 

pollinatörers förekomst i och kring åkermark samt att undersöka om det finns 

skillnader mellan annuella och perenna blomsterremsor. Med en 

blomsammansättning som är tänkt åt insektspollinatörer är det troligt att 

blomsterremsorna har bättre förmåga att locka till sig fler arter och antal 

pollinatörer än kontrollerna. För att ytterligare förstå blomsterremsors funktioner 

och potential kommer även tidigare forskning presenteras och jämföras för att 

komplettera fältförsöket från rapporten.   

1. Inledning  
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2.1. Pollinering 

För många växter är pollinering en förutsättning för fortsatt reproduktion och 

genetisk diversitet (FAO, 2011). Pollinering är den process där pollen överförs från 

ståndarknappen hos växten till märket på blommans pistiller, från hanliga till 

honliga delar hos blomman (Naturvårdsverket, 2018). Detta kan ske inom samma 

blomma, så kallad självpollinering, eller med vad som kallas korspollinering där 

förflyttningen av pollen från ståndarknappen sker till en pistill från en annan 

blomma inom samma art. Pollinering kan exempelvis ske via vind, vatten eller 

genom biotisk pollinering, med det som vi kallar pollinatörer (Ollerton, 2017).  

 

Själva pollenkornet är rikt på protein och nyttjas av pollinatörer, särskilt bin där 

proteinet från pollenet är viktig föda för både vuxna individer och deras larver 

(Fogelfors, 2015). Förutom proteinet från pollenkornet kan de pollinerande 

insekterna tillgodose sig med kolhydrater från blommans nektar. Genom att 

producera nektar kan blommor attrahera pollinatörer och därmed öka sina chanser 

att bli pollinerade och få föröka sig. Blommor har utvecklat olika taktiker för 

nektarproduktion, tidsmässiga genom att producera nektar vid vissa tidpunkter 

under säsongen och kvantitativa för att locka till sig fler pollinatörer. Effektiviteten 

hos pollinatörer beror av deras antal och biologi (Ollerton, 2021).  

 

Pollineringstjänsten som sker mellan insekt och blomma är en s.k. ekosystemtjänst 

(Naturskyddsföreningen, 2018). Interaktionen påverkar och gynnar inte enbart de 

två parterna för sig utan har en väsentlig betydelse för många andra arters födointag, 

inklusive oss människor. Förutom ökade skördar ger pollinerade växter en större 

avkastning (Ollerton, 2021). 

2.1.1. Biologisk mångfald  

Det finns en stor mångfald av insekter som utför pollinering och det saknas i 

dagsläget siffror som beskriver hur många av arter av pollinatörer det verkligen 

finns (Ollerton, 2017). Fjärilar, skalbaggar, steklar och flugor är några exempel på 

de mest artrika pollinatörerna, men även en del ödlor, fladdermöss och fåglar 

pollinerar växter (Ollerton, 2021). Rapporten kommer fortsättningsvis att avgränsa 

pollinatörer till insekter.  

 

2. Bakgrund 
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En mångfald av olika pollinerare har stor betydelse eftersom dessa ofta nyttjar olika 

delar och nivåer hos blommor och vid olika tillfällen under blomningsperioden 

(Rader m.fl., 2015). Samspelet mellan olika pollinatörer utgör tillsammans alltså 

både en mer kvalitativ och kvantitativ pollinering. Pollinatörer och 

pollineringstjänsten gynnas av att det finns flera olika småbiotoper med olika 

blomresurser (Naturvårdsverket, 2018). Likväl är deras överlevnad beroende av 

diversiteten och kvaliteten på resurserna från blommande växter (Ourvard m.fl., 

2018). Denna mångfald kan då säkerställa jämn pollinering oberoende av 

årsmånsvariationer (Naturvårdsverket, 2018).  

 

Populationer av både tama och vilda bin minskar stort (Feltham m.fl, 2015). 

Minskandet av pollinatörer, i synnerhet bin och humlor, kan speglas av ett mindre 

utbud av insektspollinerande växter i bl.a. jordbrukslandskap (Jauker m.fl., 2008).  

I Sverige har den minskade diversiteten hos pollinatörer uppmärksammat en oro 

över vad förlusten av deras ekosystemtjänster kan komma att innebära (Bommarco 

m.fl., 2012). En fortgående trend är ett minskade av långtungade humlearter som 

klöverhumlan (Bombus distingiendus) som tidigare varit vanligare och att 

korttungade humlor som exempelvis mörk jordhumla (Bombus terrestris) 

dominerar (Naturvårdsverket, 2018). Inom jordbruket har försvinnandet av 

långtungade humlor exempelvis inneburit färre blommande rödklöverfält 

(Jordbruksverket, 2016). Det finns även risk att en del växtarter som är särskilt 

knutna till pollinering från solitärbin löper risk att helt försvinna (Fogelfors, 2015). 

Rödlistan är en övervakning av arter i Sverige och beskriver deras status i 

förhållande till utdöenderisk (Artdatabanken, 2020). År 2020 gavs en ny lista över 

hotade arter ut, i Tabell 1 nedan finns en kort sammanställning av några 

insektspollinatörers situation.  

 

Tabell 1. Totala antalet arter av blomflugor, bin, humlor samt fjärilar som idag är dokumenterade i 

Sverige samt antalet av dessa som finns på 2020 års rödlista (Artdatabanken, 2020) 

Grupp  Totalt antal Antal rödlistade arter  Andel rödlistade arter (%) 

Blomflugor  432 47 10,8 

Bin  344 95 27,6 

Humlor  50 12 24,0 

Fjärilar 3283 805 24,5 

 

2.1.2. Blomflugor  

Några inte fullt så omtalade pollinerare är blomflugorna. Blomflugor kan betraktas 

som både pollinerare och naturliga fiender, främst till bladlöss som är larvernas 

främsta föda medan pollen och nektar är den primära födan för vuxna individer 

(Jauker m.fl., 2008; Rader m.fl., 2016). Blomflugor är vanliga i 
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jordbrukslandskapet och deras förekomst har som exempel visats vara vital för höga 

rapsskördar i delar av Tyskland (Jauker m.fl., 2008). Rader m.fl. (2016) har i en 

sammanställande studie visat att just blomflugor står för 39% av den effektiva 

pollinering som utförs hos både vilda och domesticerade grödor.  

2.1.3. Bin 

Av de odlade grödorna i Sverige anses humlor och honungsbin vara deras främsta 

pollinerare (Jordbruksverket, 2020). Det ekonomiska värdet av deras pollinering 

uppgår åt kring 315–645 miljoner kronor. Vilda bin har visat sig har en viktig roll i 

pollinering av grödor, en undersökning i Storbritannien kunde visa att houngsbin 

enbart stod för ca 30% av den effektiva pollineringen av grödor och vildbin 

nästintill för de resterande 70% (Nichols m.fl., 2019).  

 

Bin kan delas in i tambin, dvs honungsbin, och vildbin där humlor och solitärbin 

ingår. Honungsbin och humlor är s.k. sociala bin som lever i en hierarkisk koloni 

där skillnaden mellan dessa båda är att honungsbiet odlas av människan och lever i 

betydligt större kolonier än humlor (Naturskyddsföreningen, 2018). Det finns även 

s.k. gökhumlor som inte lever i kolonier utan istället nyttjar andra bins bon för att 

lägga sina ägg (Ollerton, 2021). Solitärbin lever, som namnet föreslår inte i kolonier 

med andra individer. 

 

Kortungade humlor är s.k. generalister (Jordbruksverket, 2016). De nyttjar till 

skillnad från långtungade humlor olika sorters blommor och har bl.a. kunnat 

etablera sig bättre till det samtida jordbrukslandskapet vilket kan förklara varför 

deras minskade inte är fullt så påtagligt som hos de långtungade humlorna.  

2.1.4. Pollinatörer i det svenska jordbruket 

Svenska grödor som är av stor ekonomisk betydelse och vilka är mer eller mindre 

beroende av pollineringstjänsten är oljeväxter (Fogelfors, 2015). Här innefattas 

raps, rybs och åkerböna där pollinering kan kopplas till skördeökning tillsammans 

med andra positiva effekter som jämnare avmognad och högre proteinhalter. Andra 

växter av ekonomisk betydelse som knutna till pollinering är rödklöver, vitklöver 

samt frukt, grönsaks- och bärodlingar. Dessutom är all utsädesodling starkt 

beroende av pollinering för produktion av nya frön och fortsatt odling (Ollerton, 

2021). År 2019 upptogs ca 4 procent (105 600 ha) av Sveriges totala brukande mark 

av raps-och rybsodling (Jordbruksverket, 2020). För att se ur ett globalt perspektiv 

kan pollinering beskrivas ha betydande inverkan på ca 75% av de odlade grödorna 

(Ollerton, 2021).  
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Lantbruket spelar roll för minskandet av pollinatörer (Ourvrad m.fl., 2018; Feltham 

m.fl., 2015; Rader m.fl., 2016; Westphal, 2015). En betydande minskning av den 

biologiska mångfalden i lantbrukslandskap har skett under det senaste seklet. 

(Naturvårdsverket, 2020) Användning av pesticider och en mänsklig omvandling 

av landskapet har lett till att tidigare habitat och resurser försvunnit. Försvinnandet 

av det gamla mosiaklandskapet inom jordbruket hotar som följd överlevnaden av 

arter kopplade till de habitaten (Söderström, 2017; Goulson, 2019).  

 

Förutom förlorade habitat har ett intensifierat jordbruk generellt inneburit en 

begränsning av blomresurser i och med säsongsodlade grödor (Jönsson m.fl., 2015) 

samt tidigarelagda vallskördar (Jordbruksverket, 2011). Detta medföljer problem 

för de pollinatörer som behöver konstant tillgång på pollen och nektar för deras 

överlevnad och reproduktion, exempelvis humlor.  

 

Inte att förglömma är att den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet är 

skapad och formad av människan (Naturvårdsverket, 2020). Detta innebär att det 

också krävs mänsklig påverkan för att kunna bevara mångfalden i dessa miljöer.  

2.1.5. Hot mot pollinatörer 

Användandet av neonikotionider som finns i flera medel mot skadedjur och ofta 

används för betning av rapsfrön utgör ett hot för flera pollinatörers överlevnad 

(Söderström, 2017). Det har visats att bisamhällen kollapsat som en konsekvens av 

exponering för bekämpningsmedel innehållande neonikotionider (Ollerton, 2021). 

Även humlor har efter exponering fått nedsatt förmåga att samla pollen och nektar, 

med andra ord pollinerat mindre. För närvarande har EU inrättat förbud mot tre 

neonikotionider, dessa kan dock fortsätta användas i biocider 

(Kemikalieinspektionen, 2020). 

 

I just Storbritannien har flera undersökningar om pesticiders förekomst och 

användning gjorts och där det påvisats att pollinatörer som lever i närhet till 

exponerad mark ofta får förorenat pollen och nektar (Goulson, 2019; Rundlöf m.fl., 

2015). Det finns även belägg för reducerad reproduktion hos insekter (Sponsler mfl, 

2019). Även herbicider påverkar också pollinatörers förekomst genom att avlägsna 

potentiella blommor för pollinatörer. 

 

Honungsbin är utsatta för flertalet sjukdomar orsakade av bakterier och virus 

exempelvis DVW (Deformed wing virus) och CCD (Colony collapse disorder) mer 

känd som bidöd (Ollerton, 2021). Eftersom biodlingar består av många individer är 

även risken för smittspridning stor inte bara mellan biodlingar men även till vilda 

pollinatörer som humlor. Tambikolonier kan också drabbas av varraokvalster som 
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effektivt sprids genom beröring mellan individer och vidare kan förorsaka andra 

virussjukdomar (OIE, u.å.). 

 

Vidare har klimatförändringarna redan nu visat sig ha en negativ effekt på 

pollinatörer (Ollerton, 2019). De långsiktiga konsekvenserna från detta beror på hur 

känsliga djuren i fråga är för förhöjda temperaturer (FAO, 2017). Även växters 

blomningsperioder påverkas av klimatförändringar, något som i sin tur påverkar 

pollinatörernas tillgång på blomresurser under säsongen (Ollerton, 2021). Det finns 

forskning som hävdar att en tredjedel av bin i Europa löper risk att försvinna från 

80% av deras nuvarande utbredning. Enligt FAO (2107) kommer troligtvis djur och 

växtlivet kring de nordligare breddgraderna vara mer motståndskraftiga inför för 

detta fenomen eftersom dessa är anpassade till en mer varierad temperatur än 

tropiska djur. Däremot kan klimatförändringarna innebära förändringar i floran och 

faunan (Naturvårdsverket, 2020a). Konsekvenserna av detta är ännu okända men 

kan troligtvis innebära obalans och nya förhållanden mellan arter i ekosystemen. 

För att pollinatörerna ska kunna anpassa sig till nya miljöer, i synnerhet med 

framtida klimatförändringar, krävs motståndskraftiga ekosystem med hög biologisk 

mångfald (Naturvårdsverket, 2020 b). 

 

Även jordbrukets avkastning kommer att präglas av ett förändrat klimatet 

(Bommarco m.fl, 2020). Ett försök undersökte en simulering av hur 

klimatförändringar skulle kunna påverka grödors avkastning. Grödorna utsattes för 

olika typer av vattenstress samt ökat tryck av skadegörare. Resultatet påvisade en 

lägre avkastning, men med ett tillskott av insektspollinering fanns en påvisad 

skördeökning. Pollineringen påvisades alltså öka skörden oberoende av 

stressbehandling med ca 64% och skulle alltså kunna fungera mer eller mindre som 

en buffert för potentiella skördeförluster i framtida extrema klimat. Detta förklarar 

hur viktiga deras ekosystemtjänster är och kommer fortsätta att vara i framtiden. 

 

 

2.2. Skyddszoner och multifunktionella skyddszoner 

Enligt Jordbruksverket definieras en skyddszon att vara en vallbesådd yta som odlas 

på åkermark i närhet till vattendrag (2021). Skyddszonen kan även odlas med 

fröblandningar med syfte att gynna insekter. För den som upplåter del av sin 

jordbruksmark åt skyddszoner går det att ta del av en miljöersättning. Det primära 

syftet med skyddszonerna är att dessa ska dämpa ytavrinning, hindra läckage av 

näringsämnen samt växtskyddsmedel till vattendrag och fungera som 

erosionsskydd. 
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Odling i balans använder begreppen främja och skydda för att beskriva funktionen 

av multifunktionella skyddszoner, samzoner (Odling i balans a, u.å.). Samzonerna 

ska främja den biologiska mångfalden genom att leverera föda för fauna i 

lantbrukslandskapet. Skyddet som samzonerna ska bidra med innebär förhindrad 

förlust av skyddsmedel, näringsämnen och sjukdomar. Skyddszonerna ska även 

kunna anpassas till en plats särskilda behov och på så sätt minska jordbrukets 

klimatpåverkan.  

 

Hos särskilt perenna skyddszoner kan det mer etablerade rotsystemet fungera som 

erosionsskydd (Westphal m.fl. 2015). En del skyddszoner är även designade att 

kunna ta upp föroreningar och minska förlusten av växt. Ytterligare en aspekt hos 

skyddszoners potential är deras kulturella bidrag till landskapet (Westphal, 2015; 

Haddaway mfl 2016; Vanbergen m.fl., 2020)  

 

2.2.1. Projektet Samzoner i Odling i balans 

Denna rapport är ett bidrag till projektet Samzon, ett samarbetsprojekt mellan 

företag, rådgivare, organisationer och forskning som initierats av Odling i balans 

(Odling i balans a, u.å.). Projektets mål och syfte är att med s.k. mångfunktionella 

skyddszoner skapa ett tillämpbart koncept för lantbruket att uppehålla hållbar 

produktion och miljö. Odling i balans startades 1991 och samarbetar idag med 17 

pilotgårdar runt om i landet (Odling i balans b, u.å.). Av dessa har fyra gårdar i 

Skåne medverkat för rapportens undersökning.  Eftersom samzoner är ett begrepp 

skapat av Odling i balans kommer även skyddszoner och blomsterremsor att 

användas synonymt i rapporten. 

 

2.2.2. Funktioner hos Samzoner 

Blomsterremsor bidrar och ger förutsättningar för flertalet ekosystemtjänster 

(Westphal m.fl., 2015). De kan fungera som boplats och föda för såväl pollinatörer 

som naturliga fienden vilket är av stor betydelse i homogena jordbrukslandskap 

(Westphal m.fl., 2015; Haddaway m.fl., 2018; Balzan m.fl., 2014). Förutom att 

gynna habitat och biodiversitet ger skyddszoner och blomsterremsor en 

landskapsvariation, en länk mellan naturliga och semi-naturliga miljöer (Westphal 

mfl, 2018). De kan därmed användas för att mäta bevarande av biodiversiteten och 

ekosystemtjänster (Westphal, 2015).  

 

Skyddzonerna skapar dock gynnsamma miljöer för skadegörare, ogräs och 

sjukdomar (Westphal, 2015; Haddaway mfl, 2018). Haddaway mfl. (2018) menar 

att skyddszoner ofta är designade för att uppfylla ett syfte och att artrikedomen hos 
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exempelvis pollinatörer därför kan variera utefter vilken artsammansättning själva 

skyddszonen består av. Kompositionen av blommor och deras nektar och pollen 

bestämmer nämligen delvis vilka pollinatörer som gynnas och sedan etableras i och 

kring blomsterremsan i fråga (Balzhan, 2014). Utbudet och kvaliteten på boplatser 

i närhet till åkermark är en av förutsättningarna för att jordbruket ska kunna ta del 

av pollineringstjänsten (Campbell m.fl, 2021).  
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3.1. Undersökta samzoner 

Samzonerna som undersökts i denna rapport består av blomsterremsor som odlades 

fyra olika pilotgårdar i Skåne (Figur 1). Blomsterremsorna odlades intill brukad 

åkermark. Gårdarna är belägna i närhet till Dalby (2 annuella blomsterremsor, 1 

kontroll), Kattarp (2 perenna blomsterremsor, 2 kontroller), Löderup (3 annuella 

blomsterremsor, 1 kontroll) samt Trelleborg (2 perenna blomsterremsor, 1 

kontroll). Totalt besöktes 14 fält.  

 

Figur 1. Blomsterremsorna vid ett av besökstillfällena, t.h. en av blomsterremsorna i 

motsvarande försök i Uppland, t.v. en annuell blomsterremsa i Löderup. Bild:Elodie 

Chapulat, Felicia Szada. 

 

Den perenna fröblandningen som användes i Kattarp och Trelleborg bestod av 

alsikeklöver (Trifolium hybridum), cikoria (Cichorium intybus), gul sötväppling 

(Melilotus officinalis), kummin (Carium carvi L.), käringtand (Lotus corniculatus), 

tidig och sen rödklöver (Trifolium pratense) samt vitklöver (Trifolium repens). 

Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia såddes som skyddsgröda.  

 

Den annuella fröblandningen i Dalby bestod av honungsfacelia med eller utan 

solrosor (Helianthus annuus). 

 

3. Metod 
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I Löderup användes en annuell fröblandning bestående honungsört, perserklöver 

(Trifolium resupinatum), blodklöver (Trifolium incarnatum) och bovete 

(Fagopyrum esculentum).  

3.2. Inventering och identifiering av pollinatörer 

Blomsterremsorna besöktes vid två tillfällen. De första besöken genomfördes 

mellan slutet av juni och början av juli, det andra besökstillfället ägde rum i början 

av augusti. Totalt besöktes under första tillfället fem annuella och fyra perenna 

blomsterremsor samt fem kontroller. Vid det andra tillfället besöktes istället fyra 

remsor av varje behandling. Vid besökstillfällena observerades interaktioner mellan 

vilka arter av pollinatörer som besökte vilka blommor under en 10 minuters 

långsam vandring längs med en 100 meter transekt. De pollinatörer som inte kunde 

artbestämmas på plats fångades in med håvar och frystes ned för att identifieras i 

efterhand.  

3.3. Statistisk analys  

Den totala besöksfrekvensen, besöksfrekvensen för blomflugor, honungsbin och 

humlor samt den totala artrikedomen analyserades i programmet R (version 4.0.5). 

Värdena analyserades i jämförelse mellan två variabler: besökstillfälle (1, 2) samt 

behandling; A (annuell), P (perenn) samt C (kontroll). För samtliga analyser 

användes ett p-värde av en signifikansnivå på mindre än 0,05. Oidentifierbara 

individer som inte kunde samlas in från fält har inte inkluderats i analysen. 

 

Datat för besöksfrekvensen hos alla pollinatörer logtransformerades och 

analyserades med en tvåvägs-ANOVA som inkluderade faktorerna besökstillfälle 

och behandling samt interaktionen mellan dessa. Detta baserades på det stora 

antalet nollfynd samt normalfördelningens utseende. Därefter genomfördes ett Post 

hoc-test, emmeans (Estimated Marginal Means), för att jämföra de tre behandlingar 

mellan varandra.  

 

Förekomsten och ickeförekomsten hos humlor, blomflugor och honungsbin 

analyserades som en binomialfördelning med GLM (General linear model) med 

data som beskrev förekomst eller icke-förekomst. Faktorerna analyserades med och 

mot varandra samt var för sig. Därefter utfördes även ett emmeans Post hoc-test, 

för faktorerna var för sig.  
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Artrikedomen analyserades med en poisson-fördelning, GLM, av faktorerna mellan 

och med varandra. Därefter utfördes ett emmeans Post hoc-test mellan 

behandlingarna och besökstillfällena.  
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4.1 Total interaktion  

Fältförsöket innefattade totalt 1 285 interaktioner mellan pollinatörer och blommor 

(Figur 2).  

 

 

Figur 2. Fördelningen (%) av de totalt 1285 interaktioner som gjordes mellan honungsbin 

(ljusblått), solitärbin (mörkblått), blomflugor (gult), fjärilar (rött), humlor (grönt) och blommor i 

blomsterremsorna.  

 

 

De mest frekvent besökta blommorna var honungsfacelia, cikoria, tistlar samt gul 

sötväppling, (Figur 2). Humlor besökte i störst grad honungsfacelia och honungsbin 

cikoria.  

26,46%

0,39%

11,83%

3,89%

57,43%

2. Fördelning (%) av totala antalet interaktioner

Houngsbin Solitärbin Blomflugor Fjärilar Humlor

4. Resultat 
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Figur 2. Antal interaktioner mellan olika blomarter och fjärilar (röd), blomflugor (gul), humlor 

(grön), honungsbin (grön) samt solitärbin (grå) var tionde minut på samtliga fält som undersöktes.  

4.2 Besöksfrekvens  

Den totala besöksfrekvensen var störst hos humlorna (Tabell 2). Resultatet fann en 

signifikant skillnad i den totala besöksfrekvensen vad gällde behandling där de 

annuella blomsterremsorna hade högre besöksfrekvens än kontrollerna (Tabell 3, 

Figur 4). Det skulle kunna föreligga en trend mot att även de annuella 

blomsterremsorna hade en högre besöksfrekvens än perennerna. Det fanns 

emellertid ingen större skillnad mellan besöksfrekvenserna hos perenner och 

kontroller. Ingen signifikans fanns för en interaktion mellan besökstillfälle och 

behandling. Den totala besöksfrekvensen berodde även på besökstillfället där det 

totalt gjordes flest besök under det första besökstillfället (Tabell 3). 
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Tabell 2. Besöksfrekvensen av pollinatörgrupper(medel(standardfel)) som gjorde blombeösök var 

tionde minut i varje blomsterremsa vid de två besökstillfällena (1, 2). Försöket bestod av annuella 

(A) och perenna (P) blomsterremsor samt kontroller (C).  

 

 Solitärbin  Blomflugor  Fjärilar Humlor Honungsbin 

A      

1 0,2 (0,2) 19,4 (5,41) 2,6 (2,13) 110 (48,75) 11,2 (6,70) 

2 0 (0) 1,5 (1,19) 4 (4) 8,75 (2,49) 26,5 (16,86) 

C      

1 0 (0) 5,4 (2,76) 3,6 (2,54) 0,4 (0,24) 1,2 (0,97) 

2 0 (0) 0 (0) 0,5 (028) 1,25 (0,75) 0,5 (0,5) 

P      

1 1 (1) 4,75 (1,93)  0,25 (0,25) 25 (8,87) 7,25 (3,54) 

2 0 (0) 0,75 (0,25) 0 (0)  4,5 (2,90) 35,25 (15,20) 

 

 

Humlor och honungsbin hade flest observationer per fält (Tabell 2). Eftersom det 

fanns för få observationer av solitärbin och fjärilar analyserades inte dessa två 

grupper. 

 

Tabell 3. Sammanställning av resultat från analys av besöksfrekvensen i medelantal var tionde 

minut samt ”förekomst och icke-förekomst” av pollinatörer beroende av behandling och 

besökstillfälle, analysmetoden är given i parentes. F – och p-värde utgår från en signifikansnivå på 

mindre än 0,05. Behandlingarna som undersöktes var annuella (A) och perenna (P) blomsterremsor 

samt kontroller (C). Signifikanta p-värden är fetmarkerade.  

Grupp Analys p-värde F-värde 

Alla Besöksfrekvens (ANOVA) 

Behandling * besökstillfälle 

Behandling 

Besökstillfälle 

Behandling (emmeans) 

C-A 

P-A 

P-C 

 

 

0,4401 

2,588e^-5 

0,03548 

 

0,0043 

0,079 

0,462 

 

0,8556 

18,7547 

5,0859 

Humlor Förekomst och ickeförekomts  

(GLM) Behandling + besökstillfälle 

(Typ II) Behandling 

(Typ II) Besökstillfälle 

 

Behandling (emmeans) 

C-A 

 

0,468 

0,0072 

0,750 

 

 

1,000 
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P-A 

P-C 

 

1,000 

0,198 

Blomflugor 

 

 

 

 

Honungsbin 

 

 

 

 

 

 

Förekomst och icke-förekomst  

(GLM) Behandling + besökstillfälle 

(Typ II) Behandling 

(Typ II) Besökstillfälle 

 

Förekomst och icke-förekomst  

(GLM) Behandling + besökstillfälle 

(Typ II) Behandling  

(Typ II) Besökstillfälle 

 

Behandling (emmeans) 

C-A 

P-A 

P-C 

 

4,779e^-08 

0,0457 

0,0003 

 

 

0,1023 

0,038 

0,957 

 

 

0,1629 

0,8622 

0,0985 

 

 

 

Behandling visades ha en signifikant betydelse för förekomsten av humlor (Tabell 

2, Figur 4), de parvisa jämförelserna mellan behandlingarna visade sig däremot inte 

ha någon signifikans. Förekomsten av blomflugors förekomst och icke-förekomst 

berodde på en kvalitativ interaktion mellan besökstillfälle och behandling (Tabell 

3, Figur 5). Sannolikenheten för blomflugor att besöka blomsterremsorna var 

mindre i de annuella och perenna blomsterremsorna vid det andra besöket medan 

det i kontrollerna inte var någon skillnad i sannolikhet mellan besöken. Behandling 

visade sig ha en signifikant betydelse för förekomsten av honungsbin, däremot 

fanns ingen signifikant skillnad mellan någon av behandlingarna men en tendens 

att de perenna blomsterremsorna hade fler besök än kontrollerna av honungsbin 

(Tabell 3 och 4). Sannolikheten för besök av honungsbin var högst i de perenna 

blomsterremsorna under det andra besökstillfället (Figur 6), 
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Figur 4: Besöksfrekvensen i medeltal, med felstaplar, hos samtliga 1285 interaktioner som gjordes 

mellan blommor och pollinatörer i de olika behandlingarna; annuella (A) och perenna (P) 

blomsterremsor samt kontroller (C) fördelat mellan de två besökstillfällena (1 och 2) samt för de 

båda besöken tillsammans (Totalt). Bokstäver ovan staplarna indikerar statistiskt signifikanta 

grupper identifierade från post hoc-test (Tabell 3). 

 

 

Figur 5. Sannolikheten (%) att blomflugor interagerar med en blomma i de olika blomsterremsorna; 

annuella (A) och perenna (P) blomsterremsor samt kontroller (C) vid de två olika besökstillfällena 

1 och 2).  
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Figur 6. Fördelning av det totala antalet interaktioner gjorda mellan honungsbi och blommor 

mellan under de två olika besökstillfällena samt för varje behandling; annuella (A) och perenna 

blomsterremsor (P) samt kontroller (C). 

 

4.3 Artdiversitet 

Både behandling och besökstillfället hade en signifikant inverkan på artrikedomen 

av pollinatörer (Tabell 4). De annuella blomsterremsorna hade en signifikant högre 

artdiversitet än de perenna blomsterremsorna och kontroller (Tabell 4, Figur 7, 

Figur 8). Under det första besökstillfället var artrikedomen högre (Figur 7, Figur 

8).  
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Tabell 4. Resultat från analys av artrikedom mellan samtliga pollinatörgrupper från 

försöket. p-värden från analysen utgår från ett konfidensintervall på <0,05. Signifikanta 

p-värden är fetmarkerade.  

Grupp Analys p-värde 

Alla Artrikedom (ANOVA) 

Behandling * besökstillfälle 

Behandling 

Besökstillfälle 

 

Behandling (poisson) 

A-C 

A-P 

C-P 

 

Besökstillfälle (poison) 

1–2 

 

0,364 

1,28e-05 

0,0032 

 

 

0,0001 

0,0031 

0,593 

 

 

0,0031 

 

 

 

Figur 7: Den medelvärdet för den totala artdiversiteten hos observerade pollinatörer i försökets 

olika besökstillfällen (1 och 2) samt för fältförsöket behandlingar; annuella (A) och perenna (P) 

blomsterremsor samt kontroller (C). Bokstäver ovan staplarna indikerar statistiskt signifikanta 

grupper identifierade från post hoc-test (Tabell 4). 
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Den mest artrika gruppen var blomflugor. Flest humle- och fjärilsarter observerades 

i de annuella blomsterremsorna. Totalt förekom 18 olika arter av blomflugor, 10 

humlor och 9 fjärilar och 1 art av solitärbin. Arter av observerade och identifierade 

pollinatörer presenteras i Bilaga 1.  

 

 

 
Figur 8. Antal observerade arter i medeltal (med felstaplar av medelvärdet) av blomflugor, 

humlor, fjärilar och solitärbin vid varje fält av annuella (A) och perenna (P) 

blomsterremsor samt kontroller (C) vid de olika besökstillfällena (1 och 2).   
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Resultaten från analysen visade ett samband mellan den totala besöksfrekvensen 

och behandlingen av blomsterremsorna, där annuella blomsterremsor hade flest 

besök totalt (se Figur 2). Detta innebär alltså att annuella blomsterremsor har en 

betydelse för pollinatörers förekomst i åkermark. Det första besökstillfället hade 

flest interaktioner mellan blommor och pollinatörer med undantag för honungsbin. 

En högre artdiversitet kunde också kopplas till de annuella blomsterremsorna. Av 

de blommor som lockade flest pollinatörer var honungsfacelian i särklass mest 

populär följd av cikoria och tistel.  

 

Liksom i flera andra undersökningar ökade blomsterremsorna förekomsten och 

artrikedomen av insektspollinatörer (Feltham m.fl., 2015; Hushållningssällskapet, 

2012; Jönsson m.fl., 2015; Richards, 2001; Ourvard m.fl., 2019). Däremot bör 

tilläggas att rapportens ursprungliga hypotes om att blomsterremsorna skulle ha haft 

fler besök av pollinatörer än kontrollerna endast delvis stämmer. Detta eftersom det 

inte visade sig finnas någon signifikant skillnad i besöksfrekvens mellan 

kontrollerna och de perenna blomsterremsorna. De perenna blomsterremsorna hade 

fler olika växtarter än de annuella och färre blomresurser borde innebära en 

begränsning för vissa arter att kunna söka föda på en sådan plats. En förklaring till 

varför de annuella blomsterremsorna ändå kunde locka till sig fler pollinatörer 

skulle kunna ligga i att de hade en högre kvalitet på blommorna. Jönsson m.fl. 

(2015) fann att olika blomsterremsor också har skilda förutsättningar att gynna 

olika pollinatörer. Frågan som då kan ställas är om blomsterremsorna verkligen 

gynnar populationstillväxten hos pollinatörer eller om de enbart tillfälligt lockar till 

sig pollinatörer som annars hade besökt kringliggande blomresurser? Hur påverkas 

då dessa kringliggande miljöer av att färre pollinatörer besöker deras blomresurser 

till följd av etablering av blomsterremsor? För att undersöka detta måste effekten 

av blomsterremsor undersökas under en längre period för att se om det sker 

populationsförändringar. En annan metod för att mäta blomsterremsornas egentliga 

effektivitet är att undersöka om blomsterremsornas blomresurser är mer lockande 

än de blomresurser som finns i de odlade fälten och om den önskade 

pollineringseffekten då uteblir för att blomsterremsorna är mer lockande?  

  

Gällande de blommor som lockade till sig flest pollinatörer var som ovan nämnt 

houngsfacelian populärast, särskilt hos humlor (Figur 1). Honungsfaceila bidrar 

med mycket pollen och nektar under en lång period även vid torka och lockar främst 

honungsbin och korttungade humlor (Kirk, 2005), vilket också stämmer bra med 

denna rapports resultat (Figur 1). Det kan betyda att honugsfacelian kunde vara en 

blomresurs under perioder när andra blommor inte trivdes fullt så bra.  

5. Diskussion och slutsats  
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Däremot måste tilläggas att humlor också den grupp som utgjorde flest 

observationer under fältförsöket. Av den anledningen går det inte att fastställa att 

houngsfacelia var den främsta blomresursen för de andra pollinatörgrupperna. 

Vindor var också en av de mer frekvent besöka blommorna trots att de inte ingick 

i någon av fröblandningarna. Det kan möjligtvis påvisa att även vilda blommor har 

en roll för pollinatörers förekomst i blomsterremsor. Flera andra försök har använt 

just vildblommor i sina försök med blomsterremsor (Feltham m.fl., 2015; Ouvrad 

m.fl., 2017; Scheper m.fl., 2015). En sammanställning av forskning kring hur 

blomsterremsor med vildblommor påverkade pollinatörers förekomst visade att just 

vildblommorna hade en positiv inverkan på artdiversiteten hos pollinatörer (Balzan, 

2014). Från denna rapports resultat framgår att en relativt stor grupp av just fjärilar 

och blomflugor lockades av vindorna (Figur 1) vilket kan stämma med resultat från 

en sammanställning om blomsterremsors effekter (Balzan m.fl., 2014). En 

ytterligare reflektion värd att undersöka mer kring är hur blomsammansättningen i 

blomsterremsorna lockar särskilda pollinatörer. De perenna blomsterremsorna 

bestod av inhemska arter medan de annuella inte bestod av inhemska arter. I detta 

fall innebar det att icke inhemska-arter lockade störst andel pollinatörer.  

 

Resultaten visade att artrikedomen var beroende av både typ av behandling och av 

besökstillfället, där de annuella blomsterremsorna lockade flest arter. För alla 

grupper utom fjärilarna och honungsbina (där flest observationer gjordes under 

andra besöket) observerades flest antal arter under det första besöket. Det kan finnas 

flera anledningar varför artdiversiteten varierade mellan både behandling och 

besökstillfälle. Med tanke på att även besöksfrekvensen generellt var högre för de 

flesta pollinatörerna under det första besökstillfället skulle det eventuellt kunna 

bero på att det just vid den tidpunkten fanns fler blomresurser i och kring 

blomsterremsorna. Växtsäsongen år 2020 började tidigt och det hade därför varit 

intressant med ett tidigare besökstillfälle i blomsterremsorna eftersom blom- och 

artsammansättningen möjligtvis såg annorlunda ut i början av blomningen. Att 

dessa alltså kunde erbjuda mer föda och livsmiljöer för fler olika arter. Rundlöf 

m.fl. (2017) utförde ett försök liknande detta men med enbart annuella 

blomsterremsor. De fann bl.a. att dessa hade en 16% större artrikedom av specifikt 

humlor. Resonemanget de förde kring detta var att det fanns fler blomarter i de 

annuella blomsterremsorna och att dessa då hade ett större utbud av föda och 

livsmiljöer. Detta stämmer som tidigare nämnt inte med artantalet av blommor i 

denna studie utan skulle eventuellt kunna kopplas till ett tidigare resonemang kring 

att annuella blomsterremsor kunde erbjuda högre blomkvalitét. Scheper m.fl. 

(2015) kunde i en rapport visa att en blomsammansättning som stod i kontrast till 

den naturliga växtligheten i den kringliggande miljön hade en positiv effekt på 

antalet arter av bin. För att föra vidare resonemanget om kringliggande miljöer har 
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dessa kanske även betydelse för vilka arter av pollinatörer som valde att besöka 

blomsterremsorna.  

 

Ett intressant resultat från denna rapport var det låga antalet besök av solitärbin 

(totalt 5 observationer). Detta motsäger dock en sammanställning av 

blomsterremsors förmåga att locka till sig pollinatörer som istället menar att särskilt 

solitärbins förekomst ökade i sådda blomsterremsor (Balzan, 2014). Varför 

solitärbinas antal var så låga skulle kunna bero på att de av olika anledningar helt 

enkelt inte var etablerade kring gårdarna innan blomsterremsorna såddes, eller att 

det inte fanns tillräckliga förutsättningar för deras överlevnad. En annan orsak kan 

vara att det skedde en viss konkurrens kring föda och boplats som missgynnade just 

solitärbin och fjärilar. Exempelvis nämner Ourvrad m.fl. (2018) att om honungsbin 

konkurrerar med vildbin om blomresurser så tenderar de att dominera. Det kan 

också förklaras med att blomsterremsor är olika bra på att gynna olika pollinatörer 

(Jönsson m.fl., 2015). I sin undersökning kunde Jönsson m.fl. se att solitärbin hellre 

befann sig i miljöer runt landskap med odlade blomsterremsor och inte direkt i 

blomsterremsorna.  

 

Då det fanns många nollfynd i resultatet innebar det att allt material inte kunde 

analyseras. Exempelvis fanns det för lite data av fjärilar och solitärbin för att någon 

analys skulle kunna genomföras. Därför hade det varit intressant att få ihop mer 

data för dessa grupper, exempelvis genom att utöka antalet besökstillfällen i fält. 

Det hade även varit intressant att kunna se skillnader mellan perenna och annuella 

blomsterremsor på samma gård eftersom enbart perenna eller annuella undersöktes 

tillsammans med kontroller på gårdarna. Fortsatt skulle en större undersökning med 

fler besökstillfällen gett mer data och kanske en bättre representativ bild av både 

besöksfrekvens samt artrikedom i blomsterremsorna. Vidare hade mätningar av 

blomsterremsornas etablering samt blomtäthet varit intressant att notera i samband 

med vilka och antalet pollinatörer som besökte remsorna.  

 

Av anledning till att försöket studerade både annuella och perenna blomsterremsor 

är det följaktligen intressant att se om det sker skillnader mellan dessa över tid. 

Både Korpela (2013) och Campbell (2021) diskuterar i sina rapporter bl.a. att 

effekten av blomsterremsors första år var lägre och besöksfrekvensen ökade med 

nästkommande år. Fortsatt forskning skulle kanske även kunna göras över hur 

kringliggande landskap påverkar och kan användas för att optimera 

blomsterremsornas funktion. Gårdarnas inriktningar och växtföljd kan vara 

intressanta för vilken blomsammansättning som kan användas i framtida 

blomsterremsor.  En annan intressant punkt skulle vara att undersöka hotade arter i 

och kring gårdar ur både ett samtida och ett historiskt perspektiv samt att ta fram 
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blomsammansättningar som kan gynna deras överlevnad för fortsatt god pollinering 

av jordbruksgrödor.  

Slutsatser 

Annuella blomsterremsor hade både störst artdiversitet och besöksfrekvens av 

pollinatörer och visar alltså att blomsterremsor har en positiv påverkan före 

pollinatörers förekomst i åkermark. Dock är det svårt att säga något om solitärbin 

och fjärilar eftersom det saknas data för att kunna dra slutsatser kring huruvida deras 

förekomst och artantal verkligen gynnas av blomsterremsor. Därmed behöver 

resultatet från kommande säsongs fältförsök jämföras med resultatet från denna 

rapport. Vidare behövs det mer forskning på blomsterremsor potential och nyttor 

för att öka deras effektivitet och förståelsen kring dem.  
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