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Inventering ökar kunskapen om åkrarnas botaniska mångfald
I Sverige saknas viktig kunskap om våra åkerogräs,
något som detta projekt kommer att råda bot på.
Inventeringen ska ge svar på i vilka åkermiljöer ogräsen
förekommer, t ex vilken gröda och vilken jordart, om det
skiljer mellan ekologisk och konventionell odling, och var i
Sverige ogräsen finns. Dessutom vill vi veta hur vanliga de
är. 140 av arterna växer enbart i åkrar medan andra är min-

dre kräsna. 35 av dem är rödlistade. Åkerogräsen är en viktig del av den biologiska mångfalden och många är viktiga
för pollinatörer som humlor och bin. De kan också komma
till nytta i framtiden på något ännu okänt sätt. Inventeringen
kan även identifiera nya arter som är under spridning samt
ge data över de ogräs som är verkligt problematiska och
påverkar skördarna negativt.

Hur går inventeringen till?

Inventeringen i fält görs av ideellt arbetande botanister, som går 100 meter längs en åkerkant och
samtidigt noterar arterna och antalet exemplar.
Resultatet förs in i webbdatabasen Artportalen.

Forskare vid SLU analyserar därefter materialet och
drar slutsatser från detta. Nedan finns några exempel
på ovanligare åkerogräs.
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Kanske du vill ha mera information eller delta i projektet? Ta då kontakt enligt nedan.

SLU Artdatabanken
Sebastian Sundberg
E-mail: sebastian.sundberg@slu.se
Svenska Botaniska Föreningen (SBF):
Jan Andersson
E-mail: jan.andersson@svenskbotanik.se

SLU Artdatabanken arbetar med att
kartlägga tillståndet för den biologiska
mångfalden i Sverige, genom att samla
in och analysera data om Sveriges arter
och naturtyper.
www.artdatabanken.se
Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
är en ideell förening som verkar för ökad
kännedom om och skydd av vilda växter.
www.svenskbotanik.se

SBF: Inventera åkerogräs

Mer information om Åkerogräs-inventeringen finns på Svenska Botaniska Föreningens (SBF) webbsida:
www.svenskbotanik.se/inventera-akerogras

Foton. Jan Andersson: åkerkant, samt kösa. Övriga Sebastian Sundberg.
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