
Integrerat växtskydd
- Förebyggande metoder



Fokus på biologisk mångfald
Integrerat växtskydd (IPM*) innebär att planera odlingen på ett sätt som kan 
minska användningen av växtskyddsmedel utan att riskera ekonomin. Detta 
kan du göra genom att förebygga, bevaka grödor och fält, behovsanpassa 
bekämpningen samt att följa upp för- och nackdelar med åtgärderna.

Att arbeta med IPM gynnar den biologiska mångfalden, vilket resulterar i 
bekämpningsfria ytor där djur och insekter trivs bättre. Genom att gynna den 
biologiska mångfalden minskas alltså användningen av växtskyddsmedel och 
då kan nyttodjuren hjälpa till med bekämpningen av skadegörare. 

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer. Till exem-
pel krävs en mångfald av pollinerare för att naturen och jordbruket ska få sina 
pollineringsbehov uppfyllda. Det räcker inte med ett fåtal arter av pollinerare. 
Genom att odla kantzoner till exempel, skapar vi förutsättning för en biologisk 
mångfald och gynnar samtidigt fåglar och vilt.  

Många arter kan dock inte ta sig längre sträckor för att söka mat och föröka 
sig och har behov av specifika inslag i sin omgivning för att överleva. Därför 
behövs ett mer varierat landskap, så kallat mosaiklandskap där inte hela  
ekologiska fokusarealen finns på ett och samma fält.  
 
Att gynna en specifik art för ofta med sig en ökning av andra arter som nytto-
insekter, pollinerare och vilt. Hos Länsstyrelsen och Jordbruksverket finns det 
stöd och ersättningar att söka för att arbeta med förbättringar av olika miljöer 
för olika arter. 

* IPM (Integrated Pest Management)
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Pollinerande insekters positiva påverkan  
Betesmarker och antalet småbiotoper har minskat på landsbygden. Därmed 
minskar även mängden blommande växter som pollinerande insekter och nytto-
djur är beroende av.

Viktiga pollinerare i Sverige är vildbin, humlor, fjärilar och blomflugor.
En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns med på den nationella röd-
listan liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna.  
Honungsbin och humlor räknas till de viktigaste pollinerarna i jordbruksland-
skapet där de sköter pollineringen av raps, åkerbönor och klöverfrö. Med god 
tillgång till pollinerare kan skördar gynnas och ökas med upp till 20%. 

Blombesökande insekter delas ofta in i specialister, som besöker en eller ett fåtal 
växtarter, och generalister som besöker många tillgängliga växter utan prefe-
rens. Ett mosaiklandskap kan tillgodose samtliga typer av pollinerande insekter.

1. Förebygga 
Att förebygga innebär att du till exempel gynnar nyttoinsekter, väljer gröda 
efter platsens förutsättningar, har artkännedom samt använder friskt utsäde och 
odlingsmaterial.

2. Bevaka 
Att bevaka handlar om att sätta in rätt växtskyddsåtgärder vid rätt tidpunkt. 
Detta kan göras genom bevakning i fält, att följa olika prognoser, läsa varnings-
system och tolka tröskelvärden. Via internet och applikationer kan du få mer 
information. 

3. Behovsanpassa bekämpningen 
Att behovsanpassa innebär att du utöver kemisk bekämpning även försö-
ker använda fysikalisk, mekanisk och biologisk bekämpning. Inom ekologisk 
odling finns det mycket kunskap om behovsanpassning. När behov av kemiska 
bekämpningsmedel ändå uppstår, bör du i första hand använda medel som är 
skonsammare för nyttodjur.

4. Följ upp 
Följ upp växtskyddsarbetet kontinuerligt. Använd dig av bekämpningsfria ytor, 
så kallade nollrutor i varje fält för att se effekten av insatserna. Det är även klokt 
att föra anteckningar om effekten. 

Fyra steg för integrerat växtskydd 
Genom att följa dessa fyra steg kan du minska behovet av växtskyddsmedel, som 
även illustreras i den regionala modellen på nästa sida.

Den regionala modellen för IPM från Länsstyrelsen Skåne. 

Den nationella modellen för IPM 
från Jordbruksverket.



Val av gröda 
För att gynna så många arter som möjligt bör du ta hänsyn till blomningstider 
och ha en jämn tillgång på blommande växter från april till september. Detta 
ger många arter en möjlighet att bygga upp ett stabilt samhälle. En stor andel 
örter och baljväxter ger mycket “mat”. Genom att blanda örter/baljväxter med 
rödsvingel, som är konkurrenssvagt men ändå fungerar som marktäckare, får du 
ett skydd mot läckage av näring och växtskyddsmedel. Vissa grödor kan även 
bidra till att minska spridningen av ogräsarter och gynna nyttodjur. 

Tänk på att miljöstödsersättningarna varierar mellan olika grödor beroende på 
om marken är i ekologisk fokusareal, i träda skyddszon eller kantzon. Läs mer 
om detta på Länsstyrelsen Skånes eller Jordbruksverkets webbplats. 

Fåglar i odlingslandskapet 
De senaste decennierna har behovet av att hjälpa våra jordbruksfåglar blivit allt 
större. Genom goda insatser har läget stabiliserats för flera arter. Men för arter 
som sånglärkan, ortolansparv och hämplingen har utvecklingen gått i motsatt 
riktning.  

Jordbruksfåglar trivs i olika delar av odlingslandskapet och det varierar mellan 
arterna vilka åtgärder som fungerar bäst. Som huvudregel måste de ha någon-
stans att bo och häcka, samt hitta föda till både föräldrar och ungar. Finns det 
ett varierat landskap ökar tillgången på mat och gömslen för många fåglar, 
vilket även gynnar fågelvilt. Detta pekar på vikten av ett mosaiklandskap med 
olika biotoper och zoner som inte bekämpas. 

Jordbruksfåglar häckar i regel på marken eller i träd och buskar. För de mark-
häckande fåglarna är det största problemet att vi skördar eller putsar för tidigt 
samt betar för hårt eller för svagt. Det förstör fågelbon och det kan bidra till att 
det blir lättare för rovdjur att hitta ägg och ungar.

En humla som samlar nektar på honungs-
ört.

Insådd för att gynna biologisk mångfald 
En god biologisk mångfald skapar goda förutsättningar för en större och 
bättre skörd. Genom att anlägga zoner i växtodlingen där du sår in grödor 
som gynnar pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar och vilt kan du hjälpa den 
biologiska mångfalden. 

Zoner i växtodlingen 
Ekologiska fokusarealer kan anpassas så att de gynnar den biologiska mång-
falden maximalt. En insådd kan även göras mellan skiften, utmed en åkerkant, 
runt brunnar eller i skyddszoner vid vatten. Att lämna en eller flera 20-30 cm 
breda strängar av vallgröda som tillåts gå i blom, ger ett fint tillskott utan extra 
insådd. 
 
Genom att avstå från att odla på svårbrukade delar av skiften eller anlägga 
remsor som delar av större fält, kan odlingen bidra till ett mosaiklandskap som  
många insekter och djur har lättare att överleva i. 

1. Blommande fältkanter. 
 
2. Placera ut boplatser,  
    exempelvis halmbalar i fält.  

3. Föda under säsong.  
 
4. Trygga föda tidigt på säsongen 
    genom exempelvis sälg.

4 faktorer som 
gynnar pollinerare



Du kan motverka detta genom att använda lärkrutor och spara remsor av 
vegetation med blommande örter, gräs, buskar och träd. Gärna sådana som 
producerar frukt och bär mellan åker, vägar, diken och bryn. Det skapar utrym-
me för fåglar att bo i och hitta föda som insekter, frö, bär, nötter och frukter. 
En mångfald av fåglar ger en naturlig reglering av skadeinsekter och ogräsfrö.  
I förlängningen kan det leda till minskad användning av kemiska bekämp-
ningsmedel och minskad kostnad för växtskyddsmedel.  
 

4 faktorer som gynnar fåglar

1. En plats att bo, häcka, hitta mat och gömma sig.   
2. Mosaiklandskap med olika biotoper.
3. Buskar och träd med bär och frukt.   
4. Remsor med blommande örter som lockar insekter.

För att olika fåglar ska trivas i jordbruket kan du skapa lärkrutor, lähäckar eller 
skalbaggsåsar. Se exempel nedan. 

Lärkruta. Lähäck. 

Skalbaggsås. 

Att lämna sprutfria kantzoner är ett relativt enkelt sätt att gynna många fältle-
vande fåglar. Diagrammet på nästa sida är från en studie av antalet överlevande 
rapphönskycklingar i besprutade respektive osprutade kanter. Resultatet visar 
att det fanns flest överlevande i de sprutfria kantzonerna. Där kunde kycklingar-
na lättare hitta mat och hade även en större variation i intaget av mat. 

Stor kantzon. 

Överlevande rapphönskycklingar på gårdar
med besprutad kantzon och osprutad kantzon
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Även senare europeiska studier visar på liknande resultat som ovan. I rapphöns-
projektet av forskaren Annelie Jönsson finns mer information. 



Gynna fältviltet 
Genom att göra insatser för fältviltet skapas inte bara biotoper som gynnar 
nyttodjur för en mer hållbar växtskyddshantering. Det kan förenkla brukandet 
av fälten och minska beteskador. I Skåne finns flera exempel på hur ett fält kan 
formas både för att det ska ge en hög avkastning och samtidigt gynna fältvil-
tet. För inspiration se kapitlet “Skånska lantbrukare berättar”.  

Ett exempel: När en kraftledning går rakt genom ett av dina fält är det en större 
utmaning att få till odlingen. Insatserna för att grödan ska få ett övertag över 
ogräset, tar som regel längre tid än resterande del av fältet. Det är inte ovan-
ligt att ogräs finns kvar och ställer till problem längre fram. Ytan är ofta svår att 
bekämpa och tröska och avkastningen är som regel mindre än resterande del av 
fältet.

En framgångsrik metod är att anlägga en skalbaggsås med arter som konkur-
rerar ut ogräset. Då skapar du en naturlig korridor som minskar betestrycket 
och samtidigt blir en naturlig boplats för fåglar och insekter, som kan hjälpa till 
att bekämpa bladlöss till exempel. Detta sparar också tid eftersom fältets nya 
form bidrar till att växtskyddsinsatsen går snabbare, är effektivare samt antalet 
dubbelkörningar minskar. 
 
En framgångsrik metod är att anlägga en skalbaggsås med arter som konkur-
rerar ut ogräset. Då skapar du en naturlig korridor som minskar betestrycket 
och samtidigt blir en naturlig boplats för fåglar och insekter, som kan hjälpa till 
att bekämpa bladlöss till exempel. Detta sparar också tid eftersom fältets nya 
form bidrar till att växtskyddsinsatsen går snabbare, är effektivare samt antalet 
dubbelkörningar minskar. 

Råd 
För att uppnå ett bra resultat av åtgärder för att gynna fältviltet kan du planera 
arbetet i samklang med växtodlingsplanen. För att kunna göra ett bra plane-
ringsarbete behöver du följande underlag: karta, växtodlingsplan, en invente-
ring av markernas viltförekomst och dokumentation av planerade åtgärder. 
 
Svenska Jägareförbundet kan ge mer information om exempelvis smakliga ar-
ter som fältviltet dras till. Skulle stammen bli för stor, exempelvis med vildsvin, 
kan jägareförbundet via tjänsten Vildsvinshjälp förmedla gratis kontakt mellan 
markägare och jägare.
 

 
Träda  
Trädan är ofta en onyttjad resurs som kan formas antingen för att gynna eller 
förflytta fältviltet till en yta där de inte gör skada. Det är tillåtet att i träda så 
en lämplig fånggröda eller grödor som gynnar den biologiska mångfalden 
eftersom detta inte räknas som produktion. På dessa ytor kan även vilda djur 
beta och böka. En träda kan vara ett fält eller en del av ett fält. Information om 
stödregler och viktiga datum går att finna på Jordbruksverkets hemsida.  

• Träda
• Småvatten
• Viltåker
• Gröna stråk i stubben
• Varierande stråk med högt och lågt gräs
• Att plöja på våren
• Snöröjda gröna stråk vintertid på fälten

Markanvändning och åtgärder som gynnar viltet



Skånska lantbrukare berättar
Magnus Bengtsson  
Tomelilla 
Areal: 155 hektar åkermark.
Växtodling: Spannmål, höstraps,  
sockerbetor, fröodling och ängsgröe. 
Djurhållning: Ingen i dagsläget.
  
På gården bryts landskapet av med 
lähäckar som bland annat innehåller 
hagtorn, slån, syren, apel, havtorn, 
sälg och plommon. Det finns även 
småvatten som kopplats samman med 
skalbaggsåsar som innehåller arter 
som till exempel röd- och vitklö-
ver, honungsört, cikoria och rörflen. 
Magnus känsla är att han håller blad-
lössen på en mer generell nivå vilket 
har sparat behandlingar då fåglar 
och nyttodjur gjort jobbet åt honom. 
Genom en bra planering har han även 
tagit bort svårbrukade bitar och fått 
block som är mer lättskötta. 
 

En blommande skalbaggsås. 

Martin Andersson  
Löderup 
Areal: 200 hektar åkermark/85 hektar 
strandnära naturbetesmark.
Växtodling: Lök, morötter, matpotatis, 
sockerbetor, spannmål samt frövall av 
ängsgröe och spenatfrö.
Djurhållning: Uppfödning av nötkreatur.
  
Löderups Växt AB där Martin är VD, 
har länge varit en del av projektet 
Odling i Balans. Genom projektet har 
många insatser gjorts för att göra 
brukandet mer hållbart.  
 
Ett av de senaste projekten är att så in 
skyddszoner runt dräneringsbrunnarna. 
Bolaget använder olika blandningar 
beroende på vad som ska gynnas och 
gör nytta. Zonerna har minskat risken 
för läckage och växtskyddsmedel. 
Dessutom har de medfört att harar och 
fasaner har ökat, eftersom de lättare 
hittat skydd och föda i zonerna.
Insatsen kan även vara nyckeln till att 
godkännandeperioden för vissa växt-
skyddsmedel har förlängts.  

Skyddszon runt dräneringsbrunn.



Del av ett fält i träda för att underlätta 
brukandet.

Per Magnus Espgård 
Hurva 
Areal: 500 hektar.
Växtodling: Spannmål, potatis och raps.
Djurhållning: Ingen.
  
Att det är svårt att odla under elled-
ningar är ingen nyhet. På Espinge 
har man löst det genom att göra en 
skalbaggsås under ledningen. Det har 
minskat problemen med ogräs som 
gärna frodas här, samtidigt som det 
skapat en biotop som lockar till sig 
både fältfåglar och jordlöpare.  
En jordlöpare kan under sin livstid äta 
mer än tre miljoner bladlöss. Det är 
en bra hjälp med att hålla bladlössen 
på en rimlig nivå och kan leda till en 
minskning av antalet bekämpningar i 
fält. 

Skallbaggsås anlagd under en 
 kraftledning. 

Blomsterremsa runt rödklöverfält.

Fredrik Ohlsson 
Dalby 
Areal: 80 hektar åkermark och 10 hektar 
julgransodling.
Växtodling: raps, korn, vete, havre och 
majs samt utsädesodlingar av röd- 
klöver och ängssvingel.
Djurhållning: Ingen.
  
Gården har satsat på att finna hållbara 
lösningar. Ett sätt att trygga utsädes-
odlingen av rödklöver har varit att 
ordna mat och boende för landska-
pets pollinerare genom att anlägga 
blomsterremsor runt fälten. De består 
av bland annat honungsört och i an-
slutning finns halmbalar. Fredrik anser 
att rödklövern har ökat skörden. De 
säljer även lärkrutor och dessa finns 
det gott om på gården. Ett högt antal 
fåglar på gården bidrar troligen till att 
hålla bladlössen på en jämnare nivå. 
Halmbalarna som ligger runt fälten 
fungerar som boplats för nyckelpigor, 
som finns på plats när bladlössen 
kommer. För att lösa problemet med 
vildsvin så har bland annat remsor med 
gräs såtts in utmed fälten. Det innebär 
att jakt på vildsvinen kan genomföras 
innan de kommer in och gör skada på 
grödorna och att vandrare kan ta sig 
fram. 

Per Gösta Jönsson 
Ekeby 
Areal: 60 hektar.
Växtodling: Spannmål, raps och socker- 
betor.
Djurhållning: Ingen.
  
Det stora intresset för fältvilt märks i 
insatserna som gjorts på gården, för att 
gynna fåglar och fältvilt. I området där 
gården är belägen finns det gott om 
märgelgravar vilket är en resurs för det 
vilda växt- och djurlivet. Dock kan de 
göra fälten svårare att bruka. Runt de 
märgelgravar som finns i anslutning till 
markerna har kantzoner etablerats med 
inslag av cikoria, klöver, honungsört, 
getärt, solrosor med mera.  
 
Det innebär skydd och föda för exem-
pelvis fasaner och rapphöns. Samtidigt 
ger det en tydligare gräns mellan åker 
och annan mark, vilket delvis förenklar 
växtskyddsarbetet. Mellan två märgel-
hål finns en viltträda som anlades då 
ytan mellan de två märgelhålen var 
svårbrukad. Lösningen gjorde reste-
rande del av fältet enklare att sköta 
vilket har gynnat rådjur och harar. 

Två märgelhål som ansluts av en viltträda. 

Henrik Nilsson  
Östra Sönnarslöv 
Areal: 1600 hektar.
Växtodling: Spannmål, morötter, potatis, 
sockerbetor, majs och raps.
Djurhållning: Ingen.

Henrik har skapat lättbrukade fält 
genom att sätta delar av ett fält i 
träda. Han har använt kronviltmästa-
rens blandning och gjort remsor med 
blommor med honungsört, cikoria, 
blodklöver samt tuvigt gräs. Detta 
gynnar fältviltet och slättens fåglar. 
Det minskar betningsskador i fält och 
skapar boplatser till fåglar som sedan 
kan hjälpa till med insektsangreppen i 
fält. Det ger med andra ord både mat 
och skydd.  



Mer information med fokus på biologisk mångfald

Integrerat växtskydd (IPM) (Jordbruksverket) 

Insådd för att gynna biologisk mångfald
Stöd till jordbruksföretag (Länsstyrelsen Skåne)

Om skyddszoner (Jordbruksverket)
 
Ekologiska fokusarealer (Jordbruksverket)
 
Mångfald på slätten (Jordbruksverket) 
 

Pollinerande insekters positiva påverkan
Broschyr och rapport: 
Öka skörden. Gynna honungsbin och vilda pollinerare. 
Jordbruksverket, 2016. Broschyr JO16:14. ISSN 1102-8025.
 
Pollinatörer och pollinering i Sverige – värden, förutsättningar och påverkans-
faktorer. Naturvårdsverket, 2018.  
Rapport 6841. ISBN 978-91-620-6841-7. ISSN 0282-7298. 

Gynna fältviltet
Viltvård för fältvilt (Svenska Jägareförbundet)  
 
Fältvilt i fokus (Svenska Jägareförbundet)
  
Våga satsa vilt (Jordbruksverket)

Demonstrationsgårdar för biologisk mångfald (Jordbruksverket)

 

Fåglar i odlingslandskapet 
En möjlighet att lära mer är genom att ladda ner gratis applikationerna LärKvit-
ter och Nyttodjur i App Store eller Google Play., se länkar nedan. 

 
          

 
LärKvitter (Jordbruksverket)

Nyttodjur (Jordbruksverket)

Överlevnad av rapphöns kopplat till sprutfria kantzoner (BioOne)

NyttodjurLärKvitter

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/integreratvaxtskydd.4.765a35dc13f7d0bf7c42af0.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/stod-till-jordbruksforetagare.html
https://nya.jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/jordbruksmark/skyddszoner
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/ekologiskafokusarealer.4.4bfda7c814c449a62873b297.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten.4.e01569712f24e2ca09800012316.html
https://jagareforbundet.se/globalassets/documents/broschyrer/viltvardsinformation/viltvard_for_faltvilt.pdf
https://svenskjakt.se/viltvard/med-faltviltet-i-fokus/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/vardaviltpaslatten.4.eb81582149e826b3c6a5f60.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/projektforokadmangfaldpaslatten.4.2c4b2c401409a3349316894.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/faglariodlingslandskapetlarkvitter/larkvitterenapptilldinmobil.4.e01569712f24e2ca09800017916.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/nyttodjur/nyttodjurenapptilldinmobil.4.7c4ce2e813deda4d30780007492.html
https://bioone.org/journals/Wildlife-Biology/volume-5/issue-1/wlb.1999.012/The-benefits-of-unsprayed-cereal-crop-margins-to-grey-partridges/10.2981/wlb.1999.012.full 


Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes 
kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne 
och Arbets- och miljömedicin Syd. En huvuduppgift är att 
utveckla och effektivisera miljöförvaltningarnas tillsyn och 
kontroll.

www.miljosamverkanskane.se

http://www.miljosamverkanskane.se

