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Biologisk mångfald  
i åkerlandskapet
Vår livsmedelsförsörjning är beroende av den biologiska mång
falden och dess ekosystemtjänster. Ett varierat och artrikt odlings
landskap får oss också att må bra. I rådgivningen ”Biologisk mång
fald i åkerlandskapet” hjälper Greppa Näringens rådgivare dig att 
hitta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden som passar 
just din gård. 

Genom rådgivningen hjälper vi dig att hitta gårdsspecifika lösningar för biologisk 
mångfald på din gård. Rådgivningen rekommenderas som fördjupat besök för dig 
som är intresserad av att gynna biologisk mångfald på gården, såsom pollinerande 
insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter. Vid detta rådgivningsbesök går rådgivaren 
igenom befintliga resurser för biologisk mångfald på gården och möjliga åtgärder 
för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden. Åtgärderna diskuteras utifrån 
uppskattade kostnader, ditt personliga intresse för olika delar av biologisk mångfald 
och uppskattad effekt av de olika åtgärderna.

Rådgivaren gör tillsammans med dig en åtgärdslista med förslag till åtgärder för 
biologisk mångfald på gården. Du kan till exempel få tips på hur du anlägger en 
skalbaggsås eller lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner.

Målet med rådgivningen är att stimulera ditt intresse för att gynna den biologiska 
mångfalden på gården och därmed även gynna det landskap som gården är belägen i.

GÅRDSNYTTA

 Åtgärder för pollinerande 
 insekter ger förbättrad pollinering 
och högre skörd av grödor som 
klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, 
jordgubbar och äpplen.

 Åtgärder för nyttodjur ökar 
predationstrycket på skade
insekter.

 Åtgärder för fåglar ökar gårdens 
närvaro av häckande fåglar.

 Åtgärder för vilt ökar gårdens 
tillgång på jaktbart vilt.

MILJÖNYTTA

 Ökad biologisk mångfald i 
odlingslandskapet leder till eko
systemtjänster såsom pollinering 
av växter och predation på 
skadedjur.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och  miljön  
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771573 456, www.greppa.nu


