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Pollineringsuppdragen
2020-2022

• Pollineringsuppdraget

• Naturvårdsverket 
• Samordnar

• Länsstyrelserna

• Centrala myndigheter

• Information – webben, vägledning mm

• LONA-pollinering

• ÅGP-pollinering (VIP)

• Miljöövervakning

• Etappmål (2021)

Foto: Anders Hallengren



Gynna vilda pollinatörer

• öka arealen blottlagd jord för grävande pollinatörer

• öka mängden död ved med håligheter för vedlevande 
pollinatörer

• öka mängden blommande örter, buskar och träd för nektar 
och pollen

• öka mängden örter för larvutveckling av t ex fjärilar

• gynna småvatten för t ex blomflugor

Pollinatörerna behöver boplatser och någonting att äta



Arbetet med vilda 
pollinatörer i Skåne

• Samverkan

• Information och kunskapshöjning

• Naturvårdsåtgärder

Foto: Anders Hallengren



Samverkan i Skåne

• Internt inom Länsstyrelsen
• Naturvård, Landsbygd, Grön infrastruktur mm

• Lunds universitet
• workshops, föreläsningsserie, syntes av aktuell 

forskning

• Infrastrukturernas gräsmarker
• Trafikverket, E.ON, svenska kraftnät, 

Artdatabanken

• Hushållningssällskapet
• Hela Skåne blommar

• Kommunerna
• Försvarsmakten och Fortifikationsverket
• Skogsstyrelsen
• Statens fastighetsverk
• Ideella naturvårdsorganisationer
• Skånes markägare och brukare

Foto: Gabrielle Rosquist



Sist ut i höstens föreläsningsserie
”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”

Tid: Onsdagen den 24 november 2021, kl 8:30 – 9:30
Plats: Digitalt via Zoom Webinar (länk skickas till registrerade deltagare dagen innan 
seminariet)
Anmälan: Senast 22 november via följande länk
Anmälan till föreläsningen "Övervakning av pollinatörer - varför, var, och hur?" | 
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) (lu.se)

Övervakning av pollinatörer - varför, var, och hur?
EUs planer för systematisk pollinatörsövervakning i medlemsländerna, pågående och kommande 

pilotförsök som testar hur denna övervakning kan komma att se ut i Sverige

Lars Pettersson, docent i zooekologi vid Lunds universitet och samordnare för Svensk Dagfjärilsövervakning 

https://www.cec.lu.se/sv/formular/anmalan-till-forelasningen-overvakning-av-pollinatorer-varfor-var-och-hur


Information

• Rådgivningar
• hästgårdar, kyrkogårdsförvaltningar, golfbanor, enskilda 

markägare

• Kurser - fröodling

• Föredrag/konferenser/pollineringsveckan
• Utställningar/rollups
• Digital information – webb, sociala medier

• Filmer
• Vilda pollinatörer i ängs- och betesmarker
• Vilda pollinatörer i sandiga livsmiljöer, hot spots

• Vilda pollinatörer i urbana miljöer

• Tryckt information

https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/hotade-arter/vilda-
pollinatorer.html

Foto: Anders Hallengren
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Blomning över hela säsongen





Informationsskylt och bihotell med plakett



Utställningar och
rollups

Naturum Stenshuvuds nationalpark



LONA – pollinering
2020 - 2022

Bidrag till Skånes kommuner 2021:

• ängsetablering på strandpromenaden i 
Båstad

• återskapa ängsmark på golfbana och 
flygplats vid Ljungbyhed

• strategiska pollineringsplaner (bl a 
Kristianstad och Lund )

• Blommande rondeller in till stan i 
Landskrona

• framtidens vallar – bullervallar med 
ängsplanteringar i Åstorp



ÅGP-pollinering
hot spot-områden

för sandlevande vildbin
i södra Sverige



Hot spots för hotade 
vildbin i Skåne

Röda punkter fynd av fokusarter 
för projektet



Fokusarter i 
utpekade 
hot spots
2020

Art Skåne Blekinge Halland Kalmar
Västra 

Götaland

Öster-

götland
Gotland

backsmalbi Lasioglossum nitidiusculum (släntsmalbi) x

dådresandbi Andrena bluethgeni x

fruktsandbi Andrena gravida x

fältsandbi Andrena morawitzi x

rostsmalbi Lasioglossum xanthopus x

slåttergökbi Nomada integra x

storbandbi Halictus quadricinctus x

taggblodbiet Sphecodes spinulosus x

klocksolbi Dufourea inermis x x x x

rapssandbi Andrena bimaculata x x x

stäppbandbi Halictus leucaheneus x x x

väpplingsandbi Andrena gelriae x x

stäppsandbi Andrena chrysopyga x x

stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne x

fibblegökbi Nomada facilis, x

klinttapetserarbi Megachile pyrenaea x

kölblodbiet Sphecodes cristatus (x)

storkägelbi Coelioxys conoideus, x

ölandsgökbi Nomada similis, x

mörkgökbi Nomada fuscicornis. x x

fibblesolbi Dufourea minuta x

dvärgsandbi Andrena nanula x

silvergökbi Nomada argentata x x

trubbgökbi Nomada obtusifrons x

blåklockesandbi Andrena curvungula. x

storblomsterbi Melitta melanura x

Thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina x

svartpälsbi Anthophora retusa x

SUMMA 28 fokusarter 13 4 2 10 3 3 4



Avverkning och röjning

Avverkning, stubbdragning och röjning när gamla 
lertäkter öppnas upp i Glumslövs backar



Boplatser för bi genom schaktning i slänterna i betesmark i Backafallen

Blottad sand



Backafallens naturliga
bibostäder



Skapa boplatser

• Sandfodring i ruff Landskrona golfklubb

• Samarbete med försvarsmakten

• Sandblotta i ruff Ystad golfklubb

• Harvning på Ravlunda skjutfält



Grävning av tre sandblottorna längs gång- och cykelväg i Vä. 

Ledningsgata i Åhus före och efter röjning och plöjning. 

Ledningsgator och
urbana miljöer



Demonstrationsytor

Djupgrävning Plöjning HarvningSchaktning

Olika metoder att blottlägga sand, Revingefältet



Avverkning, stubbdragning, röjning och stängsling – restaureringsbete med får
Avstängsling och slåtter i betesmark

Stängsling för bete, slåtter



Bekämpa mossa

Mossrivning i sandig betesmark

– ger glesare vegetation och gynnar örter och gräs



Blottad sand, brandgator och naturvårdsbränning



Plöjning och insådd av blommande örter på åkermark ovan Backafallen

Ökad blomrikedom



Ökad blomrikedom

• Utsättning av pluggplantor



Spridning växtmaterial i naturen

• endast svenskt ursprung på fröer och plantor

• inga främmande arter eller genotyper ska spridas

• lokalt insamlade fröer för utsådd eller flytt av hö

Vi eftersträvar:



TACK

gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se

Naturvårdsverket

www.lansstyrelsen.se/skane/vildapollinatorer

http://www.lansstyrelsen.se/skane/vildapollinatorer

