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FFåågelskgelskåådare och lantbrukare i dare och lantbrukare i samarbetesamarbete

-- kommunikation och kommunikation och naturvnaturvåårdrd i jordbrukslandskapeti jordbrukslandskapet

Foto: JanFoto: Jan--Eric Eric HHäägerrothgerroth

ett rikt odlingslandskapett rikt odlingslandskap

kan nkan nåås till s till åår 2020 om flerr 2020 om fler

ååtgtgäärder srder säätts in.tts in.

Miljökvalitetsmålet
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”Jag vill 
nyttja och 
förvalta 

naturen!”

”Jag vill 
skydda och 
bevara!”

”Bråka inte! 
Samarbeta i 

stället!”

Naturvården måste bli bättre på att 
ta till vara lantbrukarnas 

naturintresse!

MMåål:l:
NaturvNaturvåårdare och lantbrukare ska rdare och lantbrukare ska 
tillsammans bevara den biologiska tillsammans bevara den biologiska 
mmåångfalden i jordbrukslandskapet!ngfalden i jordbrukslandskapet!

Strategier:Strategier:
-- Kompetensutveckling (teori, knowKompetensutveckling (teori, know--how, reflektion)how, reflektion)
-- MiljMiljöökommunikation (fkommunikation (föörmedla kompetens)rmedla kompetens)
-- NaturvNaturvåård (konkreta insatser, uppfrd (konkreta insatser, uppfööljning)ljning)
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Ägretthäger; Didsbury, 1889

Volunteer & 
Farmer Alliance 
(Sweden)
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Sånglärka, Alauda arvensis - (1239, -3.1, ***)

SSåånglngläärkarka

Foto: JanFoto: Jan--Eric Eric HHäägerrothgerroth

StenskvStenskväättatta
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VVääxtodling xtodling -- hhööstsstsääd och valld och vall

Föda
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Tillgänglighet av föda – och 
ekologiska fällor

Reproduktiva investeringar ökar -
men betalas med döden!

Low, Arlt, Eggers & Pärt 2009 

Hög vegetation:

+ 20 km / individ 
och dag
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Fullskalig projekt Fullskalig projekt sedan 2007sedan 2007

•• NaturvNaturvåårdsverket och Jordbruksverket rdsverket och Jordbruksverket ststöödjar projekte ekonomisk.djar projekte ekonomisk.

•• LantbrukareLantbrukare frfråån n 200200 ggåårdar och rdar och 150150 inventerare inventerare har deltagit sedan har deltagit sedan 

2007.2007.

FFöörsta mrsta möötete



8

RevirkarteringRevirkartering

- 80 ha

- 3 inventeringstillfällen

- Metod: BTO revirkartering
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Rådgivning
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Lärkrutor:

20m2 stora osådda ytor skapas genom 
att lyfta på såbillarna (2 lärkrutor/ha).



12

Wild Bird Cover (WBC):

Songbird seed mix (Solros, hirs, vete, lin, 
honungsört, mm)

Våtmark:

t.ex. genom att dämma ett skogsdike.
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PLANERING

STYRNING

UPPFÖLJNING

Hope Farm (UK)
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NaturvNaturvåårdens effekter beror prdens effekter beror påå
odlingsintenesitetodlingsintenesitet
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Odlingsintensitet

(sensu Primdahl m.f. 2003)

FramtidDåtid

Eufori

Depression

JJäägerskigerskiööld 1919ld 1919 Dagens 
fågelskådare
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BONDE SÖKER FÅGELSKÅDAREHANDLAR NU!

DIN INSATS BEHÖVS!


