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Abstrakt  
The sound of buzzing insects have become more scarce in the last several years and there is an 

overhanging risk that There will be a major decrees of them in the future. There is some scientific 

research that claims so, and that is worrying. A big part of the insects could be endangered and 

that would mean that the existence of ecosystems is at great risk. Farming in Sweden relies on 

several ecosystem services from pollinators, mainly provisioning and regulating. There are some 

cultural services from pollinators as well, that mostly affects outdoor life and the picking of 

berries among others. Some of the important pollinators are bumblebees and bees. Out of the 299 

wild species that live in Sweden a third is threatened. Farmers are in need of pollination of the 

crops that don't self-pollinate, these crops are mainly fruit and vegetables but also oilseed rape. 

Oilseed rape is to some extent self-pollinating, but research shows that the yield ripens more 

evenly and the turnover of the crop is increased by a higher level of presence in the field by 

pollinators. This is of great interest for the farmers to make their business profitable, therefore 

they should work to preserve the ecosystem services that pollinators contribute with. 

This report attends the situation of pollinators in Sweden and how they contribute to ecosystem 

services, it's focused on red-listed species and their threats and problems. Also how the presence 

of pollinators affects the yield of rapeseed oil is investigated to try to estimate the value of 

pollinators. A smaller case study was conducted to further see how the conditions for pollinators 

are in a limited area. A literature study has laid the path for this study and it has been limited to 

the data available. for pollinators information about bees and bumblebees have been available, 

and a geographic limitation to Öland and to an area outside Gårdby was made. 

A small case study was conducted to further show the condition of pollinators in a limited area. It 

was shown that the observations of pollinators were sporadically conducted and there was a lack 

of knowledge in the chosen area. Therefore it's important to further increase the interest and 

knowledge about how humans affects and uses the ecosystem services from pollinators every 

day. 

The identified threats was a change in land use, to such an extent that it affects the conditions of 

surviving. It could be caused by intensified farming were the access to sufficient food is no longer 

available to pollinators. Increased land use changes the natural habitats where pollinators build 

their nests, either because they overgrow or they are exploited to uninhabitable ground. A 

solution to this is ecological farming where natural regions contribute to a greater biodiversity in 

the landscape are seen as a resource and preserved. The increased intensification of farming land 

will decrease if a large part of the farming is done ecologically. The second threat was pesticides 

in general, it has been shown that it could have a negative impact on pollinators, and mostly the 
larva’s and eggs. In addition to that, the recommendation on how long to test for the effects of a 

pesticide is very short. These problems with pesticides have two solutions, one was an increase 

in ecological farming and also to conduct longer test periods for pesticides. Other potential threats 

that were identifies was the overhanging climate change, conditions would drastically change. A 

presence of domesticated pollinators could be rival to native pollinators and lead to a decrease of 

native pollinators.  
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Sammanfattning 
Ljudet av surrande insekter har blivit mer sällsynt på senare år och det finns en risk att det 

kommer bli en betydlig minskning av det i framtiden. Det menar i alla fall oroande 

forskarrapporter. En stor del av insekterna kan var utrotningshotade och det innebär i sin tur en 

risk för hela ekosystemet. Ekosystemtjänsterna kopplade till det svenska jordbruket från 

pollinerare är försörjande och reglerande. Kulturella tjänster från pollinerare finns också, i form 

av friluftsliv och bärplockning bland annat. Några viktiga pollinerare i Sverige är steklar och mer 

specifikt humlor och bin. Av de 299 vilda biarterna i Sverige är en tredjedel hotade. Jordbruket är 

i behov av pollinering för de grödor där självpollinering inte kan ske, dessa är till stor del frukt 

och grönsaker men även raps. Raps är till viss del självpollinerande, forskningen pekar på att 

skörden mognar jämnare och avkastningen blir bättre vid en högre närvaro av pollinerare. Detta 

är av stor vikt för att det ska vara lönsamt att bedriva jordbruksverksamhet därför bör dessa 

värna om denna ekosystemtjänst som pollinerare bidrar till.  

Denna rapport tar upp situationen för pollinerare i Sverige och hur de bidrar till olika 

ekosystemtjänster, fokus ligger på rödlistade arter och dess hot och problematik. Hur närvaron 

av pollinerare påverkar skörden och avkastningen av raps undersöks för att försöka uppskatta 

det ekonomiska värdet av pollinerare. En mindre fallstudie genomfördes för att vidare se hur 

förutsättningarna ser ut för pollinerare i ett begränsat område. En litteraturstudie har legat som 

grund för denna studie och har begränsats till den data som finns. För pollinerare har det funnits 

information om steklar (humlor och bin), en geografiskbegränsning till Öland och ett område 

utanför Gårdby gjordes.  

I fallstudien framkom det att observationerna av pollinerare skedde sporadiskt och att det finns 

kunskapsluckor i det valda området. Därför är det viktigt att vidare öka intresset och kunskapen 

om hur människor varje dag påverkar och nyttjar ekosystemtjänster från pollinerare.  

Hoten och problematiken identifieras ett av dem var förändrad markanvändning, i form av att 

förutsättningarna för att överleva inte längre är de samma. Det kan ta sig formen av ett 

intensifierat jordbruk där tillgången på en varierad föda inte längre finns men också att boplatser 

växer igen. En lösning till den hastiga förändringar i markanvändningen är att odla mer ekologiskt 

och ta tillvara på de naturliga områden då de bidrar till en hög biodiversitet. Detta motverkar 

även intensifieringen av jordbruket som idag går mot att bestå av stora monokulturer. Det andra 

hotet var insektsmedel generellt, då det har visats att det kan ha en negativ påverkan på 

pollinerare då främst på deras larver och ägg. Därtill är rekommendationerna för produkttester 

väldigt korta vilket resulterar i att de fullständiga effekterna alltid syns. Problematiken med 

insektsmedel har två lösning, en där odling i större utsträckning sker ekologiskt och att 
genomföra längre tester. Övriga potentiella hot är den överhängande klimatförändringen, sker 

det en snabb förändring förändras förutsättningarna drastiskt. Även inplantering av odlade 

pollinerare kan potentiellt vara ett hot då de kan konkurrera ut de vilda pollinerarna.  
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1 INLEDNING 

Det finns en tydlig trend att jordens befolkning ökar och kommer att fortsätta öka i takt med att 

människor får bättre levnadsstandard. FN uppskattar att vi 2050 kommer att vara 9,8 miljarder 

människor på jorden (UN, 2017). Vilket kommer vara människor som behöver mat och vatten. För att 

klara det ökade behovet av mat krävs ett ökat fokus på produktionen för att uppnå matsäkerhet. Brist på 

mat leder i många fall till konflikter, matsäkerhet innebär att en källa av mat med tillräcklig näring finns 

tillgänglig. En uppskattning som har gjorts är att jordbruket behöver öka med cirka 50 % jämfört med 

2013, då har man räknat med en blygsam ekonomisk tillväxt (FAO, 2017). Med ett klimat som varierar 

från år till år är avkastningen osäker och det är inte lätt att bedriva ett hållbart jordbruk. Flera forskare 

jorden runt har påvisat att många grödor är beroende av insekter för skörd och avkastning. Vissa menar 

att så många som tre av fyra grödor som odlas för frukt eller frön är åtminstone delvis beroende av 

insekter för att kunna maximera skörden (Pawar et al., 2015). Många av de fetter och näringsämnen 

som är viktiga för den allmänna hälsan finns i växter som kräver pollinering från insekter (Pawar et al., 

2015). 

Insekter, såsom bin, har funnits på jorden i flera miljarder år och deras betydelse för ekosystem ska inte 

underskattas. Pollinering av blommande växter är en av de viktigaste tjänsterna insekter utför, framför 

allt i terrestra ekosystem som i sin tur genererar viktiga ekosystemtjänster för människan. 

Insektspollinering bidrar även till en bred genetisk mångfald bland växter. Denna mångfald har många 

fördelar, bland annat bidrar den till högre kvalitet och större kvantitet på frukt, frön och fertilitet hos 

växter. De senaste åren har det uppmärksammats att pollinerare balanserar på en tunn lina då de har en 

nedåtgående trend. Detta hotar de ekosystemtjänster som de bidrar till. Det finns många möjliga faktorer 

som är bidragande till denna nedgång och de behöver behandlas nu innan pollinatör efter pollinatör blir 

allt mindre livskraftiga (IPBES. et al., 2016). 

Pollinering är en biologisk process där pollen transporteras från växtens handel - ståndaren till dess 

hondel - pistillen. Denna process är essentiell för att befruktning av växten ska ske så att frön och frukter 

bildas. Befruktningen av växter kan ske på olika sätt, via vind, vatten eller med hjälp av djur som överför 

pollen från ståndaren till pistillen. Dessa djur kallas pollinatörer och är den största bidragande faktorn 

till pollinering av växter i världen (Borgström et al., 2018).  

Det finns två huvudgrupper av pollinering. Självpollinering sker när växten har både en ståndare och 

en pistill vilket gör att den kan pollinera sig själv. Korspollinering, sker när pollen rör sig från en växt 

till en genetiskt annorlunda växt av samma art. Korspollinering kan ske på två sätt antingen via ett 

abiotiskt medel såsom vind och vatten eller via djur som transporterar pollen från en växt till en annan. 

Djuren som pollinerar har ofta en riktad rörelse vilket leder till en mer effektiv pollinering (Willmer, 

2011). 

Många olika djur världen över kan pollinera växter, exempel på dessa är fjärilar, bin, flugor, myror, 

skalbaggar, getingar, malar, fåglar och fladdermöss. I Sverige är det huvudsakligen insekter som står 

för pollineringen (Rader et al., 2016). 

I Sverige och stora delar av världen pollinerar vilda insekter såväl som odlade insekter. Ett exempel på 

en kommersiellt odlad insekt är humlor som odlas för pollinering. De odlade insekterna har en stor 

fördel då lantbrukarna har möjligheten att flytta runt pollinerarnas bon och på det sättet kunna reglera 

densiteten av pollinerare i fälten, medan vilda pollinerare flyger runt som de själva vill. I världen är det 

ungefär 90 % av de vilda växterna som får någon form av hjälp med pollineringen via djur och ca 75 % 

av de odlade grödorna som får det (Naturvådrsverket, 2018). 

Sverige är till ytan ett av de största länderna i Europa. Stora delar av ytan är täckt av skog. Tillsammans 

utgör skog, berg och sjöar en tredjedel av Sverige, medan den uppodlade marken endast är strax över 3 
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miljoner hektar vilket är ca 6.5% av Sveriges yta (Jordbruksverket, 2018a, Agriculture, 2009). Trots de 

nordliga latituderna har Sverige goda förutsättningar för ett rikt odlingslandskap. Förutsättningarna 

varierar mycket mellan norra och södra Sverige - upp mot 100 dagars skillnad (Agriculture, 2009). 

Utvecklingen av odling i Sverige har under de senaste 100 åren förändrats mycket. Tekniska 

innovationer och en stor befolkningsökning under 1800-talet ledde till en industrialisering inom 

jordbruket som växte och nådde sin topp runt 1945. Bara 50 år senare hade en tredjedel lagts ned 

(Börjeson, 1999). Jordbruken blev färre, växte i storlek och specialiserade sig inom olika områden; 

spannmål, mejeri och boskap. Dagens jordbruk kommer att behöva växa och potentiellt intensiveras för 

att kunna tillgodose behovet av mat. Därför behöver vi en stabil population av pollinerare för att göra 

jordbruket lönsamt och hållbart.  

1.1 SYFTE 
Denna rapport beskriver och informerar om hur den generella bilden ser ut i dagsläget för 

insektspollinerare i Sverige. Rapporten kommer även att påvisa hur pollinerande insekter påverkar 

avkastning och skörd av raps i Sverige samt försöka uppskatta det ekonomiska värdet av 

insektspollineringen. Vidare ska problematiken för pollinerare vid odling identifieras samt undersöka 

potentiella lösningar till dessa problem för att kunna bidra till hållbarare utveckling.  

1.2 MÅL 
För att nå syftet har följande delmål ställts upp:  

● Beskriva på vilket sätt pollinerare bidrar till olika ekosystemtjänster. Undersöka tidigare 

forskning som värderat de ekosystemtjänster som pollinerare bidrar till. 

● Termen rödlistning av pollinerare kommer förklaras.  

● Hot mot att pollinerare ska kunna upprätthålla en livskraftig biodiversitet kommer undersöka 

samt se vilka lösningar som finns.  

● Påvisa att raps är en mångfasetterad gröda, undersöka hur den odlas i Sverige och hur 

avkastningen påverkas av pollinerare. 

● Att för ett givet område där raps förekommer finna närvaro av pollinerare och identifiera 

problematiken som finns för att dessa pollinerare ska kunna upprätthålla en livskraftig 

population. Även resonera om genomförbara och förbättrande åtgärder till problematiken som 

kommer bidra till en hållbar utveckling.  

2 METOD 

En litteraturstudie har legat till grund för rapporten och begränsats beroende på omfattningen av data 

som fanns tillgänglig. Informationen har huvudsakligen bestått av vetenskapliga artiklar och böcker. 

Olika sökmotorer som använts: 

● Web of Science 

● Primo 

● Google Scholar 

Sökord som använts: 

● Pollinator diversity 

● Pesticides effect on pollinators 

● Oilseed rape 

● Yield 
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Ett konkret fall har gjorts med Grafiskt Informationssystem (GIS) där datan insamlats från lantmäteriets 

databas samt från Svenska LifeWatch Analysportal där datan kommit från Artportalen och Virtuella 

Herbariet. Datan som insamlades innehöll steklar som nyttjade pollen eller nektar i Sverige samt 

observationer av raps. Fallstudien begränsades till ett mindre område i Sverige under en begränsad 

tidsperiod. GIS användes för att visualisera området med dess grödor, pollinerare och landskapet för att 

ge läsaren en lättförståelig och överskådlig bild av situationen.  

2.1.1 Avgränsningar 

Tanken med denna rapport var att undersöka bland annat vilka hot det finns mot pollinerare och 

lösningar till dessa. På grund av begränsad data var detta svårt att uppnå på grund av att termen 

pollinerare innefattar flera insektsgrupper. Den största delen av den tillgängliga datan berörde steklar 

såsom bin och humlor vilket resulterat till att rapporten huvudsakligen berört dessa. Pollinatörerna i 

fallstudien begränsades till steklar, mer specifikt humlor och bin. Främst för att bin och humlor står för 

en stor del av pollineringen i Sverige (Naturvårdsverket, 2018). Datan som användes i den här studien 

har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal 2019-05-09: Artportalen och Virtuella Herbariet. 

Analysportalen är finansierad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-

Figur 1: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för året 2009-2018 
på Öland. 
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projektet (Grant No. 829-2009-6287). Svenska LifeWatch är en internet- infrastruktur som har tillgång 

till många olika databaser bland annat deras observationsdata. Dessa observationer kan göras och 

rapporteras in från allmänheten, organisationer, länsstyrelsen med flera till de olika databaserna som 

Svenska LifeWatch är kopplad till.    

Området begränsades till Kalmar län vilket ytterligare begränsades till Öland (se Figur 1). Öland ansågs 

vara lämplig då det odlats raps samt att ett antal olika arter med olika livsstatus har observerats där. 

Vidare valdes ett område på Öland i närheten av Gårdby (se Figur 3) för att kunna ge en enkel och 

överskådlig bild över situationen för bina och humlorna i området. Tidsbegränsningen som gjordes blev 

åren 2009-2018, ur dessa valdes år 2009, 2012, 2015 och 2018 för kartorna som gjordes runt Gårdby. 

Dessa år valdes då antalet observationer som gjorts i Kalmar län var någorlunda jämna över de åren. 

3 RESULTAT 

I följande del har en litteraturstudie gjorts för att ge en grund till fallstudien. Denna litteraturstudie har 

gjorts med avseende att beskriva de ekosystemtjänster som pollinerare bidrar till samt förklara vad 

rödlistning innebär. Även undersöka vilka hot som finns för pollinerare och om det finn några lösningar 

till dessa. Vidare kommer även raps att beskrivas samt hur skörden och avkastningen påverkas av 

pollinerare. 

3.1 EKOSYSTEMTJÄNSTER FRÅN POLLINERARE 
Bland ekosystemtjänster finns det fyra huvudgrupper som människan har identifierat och definierat, 

dessa är försörjande, reglerande, kulturella samt stödjande ekosystemtjänster. Av de fyra faller 

självpollineringen in under reglerande, försörjande samt kulturella tjänster då de reglerar en naturlig 

process. Pollinerare påverkar jordbruket och bidrar till bland annat bärplockning vilket är en stark 

kulturell tradition i Sverige (Borgström et al., 2018). 

Ett flertal studier har försökt värdera ekosystemtjänsterna som pollinerare tillför bland annat har 

rapporten “Massdöd av bin - samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder” från 2009 

värderat honungsbin pollinering till 189-325 miljoner kronor (Rahbek Pedersen et al., 2009). År 2012 

gjordes en ny värdering av honungsbina i rapporten “Värdet av honungsbins pollinering av grödor i 

Sverige” (Rahbek Pedersen, 2012) vilket då beräknades till 260-466 miljoner kronor. Värdeökningen 

antogs beror huvudsakligen på en ökning av priset av grödorna samt en ökad areal av höstraps, vårraps, 

rödklöverfrön och åkerböna samt skördenivå för många frukter och bär (Rahbek Pedersen et al., 2009). 

3.2 RÖDLISTNING - VAD INNEBÄR DET? 
Rödlistning är en klassificering av arter som anger om de löper risk för att dö ut. Syftet med listan är att 

ge en bild över arternas tillstånd, den risk de har för att försvagas eller dö ut där listan som producerats 

ska kunna användas som ett hjälpmedel vid naturvårdsprioriteringar. Internationella naturvårdsunionen 

(IUCN) har tagit fram systemet för hur rödlistning ska göras och utformas. De som tar fram lista är 

ArtDatabanken, listan undersöks och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

(Sveriges lantbruksuniversitet, 2018). 

I Sverige finns 299 vilda biarter. En tredjedel av biarterna är med på den nationella rödlistan. De grupper 

som är högst representerade på listan är de som är födosöks- och boplatsspecialister. Därtill pekar 

mycket på att trenden för den vilda biartspopulationen är nedåtgående (Borgström et al., 2018). Av 2645 

fjärilsarter är ungefär en femtedel rödlistade. Många av dessa fjärilsarter har en koppling till öppna och 

blomrika marker vars arealer de senaste århundradet har minskat vilket kan vara en bidragande faktor 

till arternas nedåtgång. Av 400 arterna av blomflugor är drygt en tiondel rödlistade (Borgström et al., 

2018). 
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3.3 HOT MOT POLLINERARE 
Det finns ett stort antal rapporter och texter som har undersökt hur pollinerare av olika slag påverkas av 

ett antal olika faktorer. Dessa faktorer som undersökts tenderade att huvudsakligen bestå av hur 

klimatet, landskapet, insektsmedel och inplanteringen av andra insekter. Nedan kommer ett antal av 

dessa rapporter gås igenom för att få en bild av hur dessa faktorer påverkar pollinerare.  

3.3.1 Landskapet 

I rapporten av Kleijn och Raemakers från 2008 som utfördes i England och Nederländerna kom de fram 

till att om en biart befinner sig i ett mer stabil tillstånd kommer den pollinera mer jämfört en biart med 

en nedåtgående trend, en så kallad instabil biart. Efter att det tillkommit nya växter inom området har 

det gett upphov till en annan sammansättning av tillgängligt pollen, där 4 av 5 av de stabila biarterna 

har gynnats av den nya sammansättningen. då de instabila biarterna har snävare matpreferenser än de 

stabila (37 % jämfört med 22,7%) har de missgynnats av den nya sammansättningen. Detta på grund av 

att de växter som de instabila biarterna föredrar har minskat. Variationen av det insamlade pollenet för 

de stabila biarterna inom samma områden var lite lägre 2004-2005 jämfört med 1950 men att denna 

skillnad ansågs inte vara av statistisk relevans (Kleijn & Raemakers, 2008).  

Rapporten av Garibaldi et al från 2011 har undersökt hur pollinatörerna påverkas av isolering från en 

varierande flora i naturliga och semi-naturliga områden. Detta gjordes genom en syntetisering data från 

29 olika rapporter med varierande data från olika områden i världen. Många av rapporterna påvisade 

att en minskning av diversitten hos pollinatörer framkom vid avsaknad av en varierad flora i naturliga 

och semi-naturliga områden samt att detta påverkade skördarnas avkastning negativt (Garibaldi et al., 

2011). 

Texten av Biesmeijer et al från 2006 undersöker länken mellan nedgången av pollinerare och 

insektspollinerade växter i Storbritannien samt Nederländerna. De sammanställde nära en miljon 

iakttagelser från före och efter 1980 av inhemska bin och blomflugor med undantag från honungsbiet 

Apis mellifera. Det gick inte att avgöra om det var plantorna eller pollinatörerna som var orsak till den 

ena eller den andras reduktion eller om det var en annan faktor som drev denna minskning av arterna. 

Slutsatsen som kunde dras var att både växterna och pollinatörerna hade en sammanlänkad minskning. 

Det belystes även att det var huvudsakligen bin som såg en minskning i jämförelse med blomflugor. 

Detta antogs bero på att bins huvudsakliga källa till föda fås via pollen och nektar då de specialiserar 

sig huvudsakligen som pollinatörer medan blomflugor har bredare matvanor. Livskraftigheten bland 

specialisterna var lägre än bland generalisterna. Specialisterna kännetecknas av snävare livsmiljöer, 

begränsade kostvanor, långsammare utveckling och mindre benägna till migration till skillnad från 

generalisterna vars drag var motsatsen till specialisternas (Biesmeijer et al., 2006). 

3.3.2 Insektsmedel 

Rapporten av Brittain et al från 2010 utfördes i nordöstra Italien. Rapporten undersökte påverkan av 

insektsmedel på biodiversiteten hos tre olika grupper av pollinerare; fjärilar, vilda bin och humlor. 

Resultatet visade att det inte var någon anmärkningsvärd påverkan på humlorna eller fjärilarna men att 

biodiversitten av vilda bina hade minskat. Det anmärktes att en möjlig anledning till att humlor var 

opåverkade var på grund av deras större massa jämfört med vilda bin vilket skulle kunna göra dem mer 

motståndskraftiga mot insektsmedel. Tidigare forskning har påvisat att fjärilar får en negativ påverkan 

av ett antal olika insektsmedel. Observationer av bon tillhörande arten megachile rotundata (tillhör 

familjen buksamlarbin) visade att efter användning av insektsmedel i området påverkades inte den 

vuxna populationen. En reduktion av bon och en högre mortalitet bland deras ägg och larver 

observerades. Sammanfattningsvis antyder deras resultat på en korrelation mellan en negativ påverkan 

hos vilda biarters biodiversitet och användningen av insektsmedel (Brittain et al., 2010). 

I rapporten skriven av Gill et al från 2012 gjordes ett laborativt experiment som utformades för att 

efterlikna hur bönder i Europa behandlar raps med insektsmedel. Det som undersöktes i rapporten var 
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hur insektsmedlet neonikotinoider (imidakloprid (I)) och pyretroider( λ-cyhalothrin (C)) samt en mix 

av dem (M) påverkar den mörka jordhumlan (Bombus terrestris). Mängderna som applicerades var 

enligt Storbritanniens dåvarande maximala rekommendationer på förpakningarna. Under experimentets 

gång vilket varade under 4 veckor och bestod av 40 stycken kolonier i tidigt stadium där 10 kolonier 

utsattes för I, 10 stycken för C, 10 för M och 10 av kolonierna användes som en kontrollgrupp. Det var 

först efter den andra veckan kontrollgruppen fick en tydlig större andel arbetsbin och först efter 4 veckor 

M-kolonierna fick en betydligt lägre mängd antalarbetsbin jämfört med de andra grupperna. De olika 

scenarierna (I, C och M) fick alla någon typ av negativ påverkan av insektsmedlen, det påpekades även 

att när rapporten skrevs var den maximala längden som insektsmedel behövde testas var 96 timmar 

(Gill et al., 2012). 

Den 28 februari 2018 publicerade European Food Safety Authority (EFSA) sin slutsats gällande risken 

av användningen av tre typer av insektsmedlet neonikotinoider (imidakloprid, tiametoxam och 

klotianidin). Den Europeiska kommissionen och medlemsländer granskade slutsatserna som i rapporten 

av EFSA, konfirmerade riskerna med användningen av inskesmedlena utomhus. Kommissionen valde 

därför att behålla deras förslag att fullständigt förbjuda användningen av dessa neonikotinoider 

utomhus. Detta förslag godkändes senare av medlemsstaterna och antogs (European Commission, u.å). 

3.3.3 Klimatet 

Rapporten av Rader et al från 2013 utfördes experimentet i New Jersey och östra Pennsylvania, USA. 

Rapporten undersökte hur ett varmare klimat kommer påverka pollineringen av vattenmelon från ett 

antal olika pollinerare en av dessa var bland annat honungsbiet (apis mellifera). Framtidsbedömningar 

gjordes för år 2050-2055 och 2094-2099, den mest extrema klimatförändringen som användes vid dessa 

beräkningar var med en medeltemperaturökning från 2,4 - 6,4 °C och den minst extrema hade en medel 

temperaturökning på 1,1 - 2,9 °C. Vid ett varmare klimat kom de fram till att det skulle bli en mindre 

förändring av pollineringstjänster, ca +5 % denna ökning antogs vara på grund av att det fanns en 

biodiversitet tillgänglig i området. En del av pollinerarna missgynnas av temperatur förhöjningen 

medan den andra delen gynnades av den då de var bättre lämpade för en högre temperatur och därmed 

fick en tillväxtmöjlighet. Honungsbiet (apis mellifera) som är huvudpollineraren av jordbruksgrödor 

prognostiseras minska sin pollen deposition med 14,5 % då denna är som mest aktiv mellan 

temperaturspannet 24 - 30°C. Vid en högre temperatur antogs det att en del arbetsbina behövde fördelas 

om från att hämta pollen till att hämta vatten för att reglera temperaturen i boet (Rader et al., 2013). 

3.3.4 Inplanteringen av andra insekter 

I rapporten av Lindström et al från 2016 har under år 2011 och 2012 undersökts hur inplanteringen av 

odlade honungsbin påverkar de vilda pollinerare. Detta experiment utfördes i Skåne med hjälp av 22 

åkerfält med höstraps. Där 12 av dem år 2011 och 11 av dem 2012 tillfördes odlade honungsbin med 2 

bikupor per hektar vilket är den rekommenderade densiteten vid inplantering hos rapsfält. De resterande 

fälten fick fortgå med hjälp av naturlig pollinering och dessa fält användes som kontrollfält. Rapporten 

påvisade att densiteten av honungsbin minskade med ökat avstånd från kanten av rapsfältet i de fält 

honungsbin inplanterats, detta var däremot inte sant för kontrollfälten. Medelvärdet på densiteten av 

honungsbin i kontrollfälten uppmättes till 6 stycken per 200 kvm och 20 min, i de andra fälten bestämdes 

medelvärdet till 1044 stycken per 200 kvm och 20 min. Densiteten av vilda insekter i förhållande till 

fälten med inplanterade honungsbin gick ner med ökad storlek av fälten, för kontrollfälten var densiteten 

stabil med ökad storlek av fälten. Inplantering av honungsbin resulterade till en negativ påverkan av 

insekter separat men inte nödvändigtvis som grupp (Lindström et al., 2016). 

3.4 JORDBRUK I SVERIGE 
De vanligaste grödorna i Sverige är slåttervall, vete, sockerbetor, korn, potatis, havre och raps.  

Beroende på vilken region man är i Sverige varierar jordbruksarealen, Skåne har den högsta andelen 

med nästan 45 % medan Dalarna och andra nordliga regioner har mindre än 5 % av Sveriges totala 
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jordbruksareal. 37 av landets kommuner har minst 40 % jordbruksmark, de återfinns huvudsakligen i 

Skåne och Västra Götaland. Den kommunen som 2018 hade störst jordbruksmark var Trelleborg med 

83 % (Jordbruksverket, 2018a). 

Trenden inom jordbruk är nedåtgående. Jordbruksmarken delas upp i användningsområdena åkermark 

och betesmark. Jordbruksarealen har sen 2005 minskat med 7 %. Åkermarken minskade mellan 2000 

till 2018 med 6 % vilket motsvarar ca 156 800 hektar och betesmarken minskade mellan 2005 och 2018 

med 12 %, som motsvarar 62 600 hektar. Definitionen av betesmark förändrades 2010, avgränsningarna 

som används numera inkluderar företag som har minst 5 hektar jordbruksmark eller 2 hektar åkermark 

i Lantbruksregistret. Sen denna förändring har arealen av betesmark varit stabil (Jordbruksverket, 

2018a). 

3.5 RAPS  
I Sverige är raps den dominerande oljeväxten. Raps är en 

ettårig växt som har gula blommor, växten är en naturlig 

korsning mellan kål och rova (se Figur 2). Den odlas för dess 

frön som används vid produktion av rapsolja. Fröna innehåller 

omkring 30 till 40 procent olja och upp till 55 procent råprotein 

och växttråd (Knutsson, 2007, Granström et al., 1994). 

Avkastningen på en skörd beror på fyra kriterier; antalet 

plantor per area, antalet skidor per planta, antalet frön per skida 

och vikt per frö. Globalt har den genomsnittliga odlingen av 

raps gått från 0.8 ton per hektar (1970) till 1.9 ton per hektar 

(2009) (Rondanini et al., 2012). Ökningen av skördens 

avkastning har stannat upp i länder som Tyskland, England 

och Australien men är i många länder fortfarande ökande. 

Intensifieringen av rapsodlingar är möjlig för att idag kan ta 

fram nya tåligare plantor, det finns bättre anläggningar, 

effektiviserade processer samt växtnäring och växtskydd.  

Det finns två typer av raps; vår och höst. Höstraps sås på 

hösten för att den kräver kyla för att växa och blomma under 

våren. Vårraps sås på våren och blommar en månad efter att 

höstrapsen blommar. Båda sorterna kräver höga nivåer av kväve i jorden, detta är ofta den största 

kostnaden i produktionen av raps. Förutsättningar för att växten ska kunna ta tillvara på kvävet i marken 

är att jorden är av rätt karaktär och innehåller rätt mängd vatten. Raps är även sårbara för angrepp från 

skadegörare. I Sverige är de vanligaste skadegörare på raps rapsbaggar som framförallt drabbar vårraps 

som blommar samtidigt som rapsbaggarna migrerar. Vårraps besprutas därför varje år med 

insektsmedel mot rapsbaggar (Lindström, 2017). 

Raps är till viss del beroende av pollinerare då de bara kan självpollinera till en viss grad. För två år 

sen, 2017, odlades raps på 114 322 hektar, främst i södra delarna av Sverige såsom Skåne och Västra 

Götaland (Jordbruksverket, 2018a). Raps odlas även i stora delar av Europa. Eftersom skörden har 

påvisats gynnas av pollinerare finns det incitament att värna om de pollinerare som finns runt om och i 

närheten av rapsfält. Intresset för pollinerares situation har inte alltid varit stort men är idag större och 

ökande. Främst för att pollineringen nu är hotad då man i flera delar av jorden har iakttagit att 

dödligheten hos honungsbin har ökat. Pollinering som sker med hjälp av insekter har uppskattats globalt 

ha ett värde på 153 miljarder euro varje år (Bommarco & Lindström, 2011). 

  

Figur 2: Bilden visar hur rapsväxtens olika 
delar ser ut (Mûller, 1887). 
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3.5.1 Användningsområden  

Raps är en mångfacetterad växt som främst odlas för utvinning av olja som pressas ut ur fröna. Den 

vanligaste metoden är kallpressning och ingen extra värme tillförs, värme genereras vid pressning av 

fröna och temperaturen kan uppnå ca 40ºC (Knutsson, 2007). Den mera industriella processen är att 

varmpressa fröna för att utvinna oljan, temperaturen ligger då runt 90ºC. Oljan centrifugeras sedan för 

att ta bort orenheter. Kvaliteten på oljan beror på hur mycket vätska som finns i fröna och kapslarna, 

för att minska mängden vatten brukar fröna rostas före pressningen (Siger et al., 2017). Den rapsolja 

som produceras i Sverige används i huvudsak som matolja eller till produktion av margarin. Det övriga 

används för maskiner såsom hydraulolja och olja för att smörja kedjor, det används även för 

produktionen av RME (rapsmetylester) och är ett alternativ till diesel (Knutsson, 2007). Framställning 

av RME sker genom en förestring av rapsolja med metanol eller etanol. Varför utvecklingen av RME 

stannade av 2007 för att det var svårt att få produktionen lönsam. Investeringar hamnade på is då 

ekonomin i produktionen i stor utsträckning är styrd av energipolitiska beslut, det kommer att dröja tills 

det finns styrmedel som gör produktionen lönsam. I övrigt är det vanligt att restprodukter från 

framställningen av oljan används som foder till nötkreatur, svin och fjäderfä (Knutsson, 2007). 

3.6 POLLINERARES PÅVERKAN PÅ RAPS 
Det finns flertalet undersökningar som gett olika resultat på hur mycket skörden och avkastningen ökar 

vid närvaro av pollinerare. Det varierar med väder- och närings förutsättningar, men även metodval. En 

del undersöker hur resultatet blir om insektspollinerare helt försvinner jämfört mot ett normalt bestånd 

vilket inte ger ett resultat där man tydligt kan påvisa att en optimal nivå av pollinerare ger bättre skörd 

och högre avkastning. Nedan följer en genomgång av olika typer av forskning, deras metodval, resultat 

samt om det skulle vara aktuellt för det svenska klimatet och odlingslandskapet. 

Den sammanfattande rapporten från Jordbruksverket av Nätterlund, 2007 visar på att raps är upp till 70 

% självbefruktande, resterande måste befruktas på annat sätt. För höstraps ökade den genomsnittliga 

skörden med 5-10% när bin pollinerar, samma siffra för vårraps är 9 %. Studien på vårraps är från 

Danmark och genomfördes 1977 till 1985, där undersöktes hur skörden varierade när bin närvarande 

och inte. Det var tydligt resultat som visade på att skörden var lönsammare vid binas närvaro, mängden 

frön i skidorna blev fler och mängden olja ökade med 1 % samtidigt som klorofyllhalten sjönk. Generellt 

upplevdes det som att skörden var jämnare och att blomningen avslutades tidigare (Nätterlund, 2007). 

Nyare forskning visar på att pollinerares påverkan på skörden och avkastningen är större än 9 %. 

Forskare på SLU har kunnat påvisa att skörden och oljehalten ökar med 20 % vid insektspollinering. 

Metoder var densamma som i den danska studien, insektspollinering uteslöts helt med hjälp av nät 

(Rundlöf & Bommarco, 2008). 

2012 publicerade Bommarco et al. en artikel som undersökte hur frånvaron av insektspollinerare 

påverkade skörd och avkastningen på grödor, de främsta insektspollinerarna var honungsbin, 

blomflugor och fjärilar. De tog inte bort den självpollinerande möjligheten. Det var ingen ökning av 

antalet blommor per planta, däremot var mängden olja i fröna högre och mängden klorofyll lägre än 

kontrollen som inte hade pollinerats av insekter. Detta innebar ett ökat marknadsvärde/avkastning på 

20 % och ökade skörden med 18 %. De är av åsikten att korspollinering antagligen är ett krav för att 

maximera skörden och avkastningen från raps. En möjlig anledning till att mängden klorofyll minskar 

i fröna är att blomningen blir kortare vid effektivare pollinering samt att vid dålig pollinering sätter 

växten nya blommor vilket leder till ojämn tillväxt av skörden. I detta försök kom de även fram till att 

insektspollinering inte ledde till flera små frön utan bara en ökad mängd olja i fröna (Bommarco et al., 

2012). 

I Kanada (Québec) genomfördes en studie 2002 i samband med framställning av rapsolja där målet var 

att bestämma den nödvändiga densiteten av pollinerare för optimal skörd och avkastning. De mätbara 

värdena på avkastning var antal skidor, antal frön i skidorna samt vikten av 1000 frön. Olika åkrar fick 
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varierande mängd bikupor per hektar, från inga till 1,5 till 3 bikupor per hektar med en kontrollenhet 

där enbart pollinering med vind kunde ske. De fann att vid närvaro av insektspollinerare ökade skörden 

med 46 %. Fältet med 3 bikupor per hektar ökade skörden från 338 g/kvm till 497 g/kvm. Området med 

3 bikupor per hektar hade också flest skidor per planta, antal frön per planta, totala frö vikten per skida 

och planta (Sabbahi et al., 2005).  

I en liknande studie i Kanada undersöktes även hur olika typer av odling påverkas av insektspollinerare 

och vilka förutsättningar som de olika odlingarna ger till insektspollinerare. De fokuserade på 

genmodifierad (GMO) raps och jämförde med kommersiell odling och ekologisk odling, då de olika 

odlingsmetoderna ofta har olika och varierande omgivningar och insektsbekämpningsmedel. De fann 

att i de kommersiella och GMO fälten fanns det inte tillräckligt med insektspollinerare för att producera 

en skida full med frön. Även att GMO fälten ökade antalet frön per skida med 33 % med 

komplimenterande pollinering jämfört med öppen pollinering, för konventionell odling var samma 

siffra 21 %. Detta tyder på att pollineringen som sker i dessa fält med de vilda pollinerare som finns 

inte är tillräcklig, och att en optimal skörd med högre avkastning kan uppnås vid en optimal mängd 

insektspollinerare. Till skillnad från dessa fält såg de inga tecken på att det ekologiskt odlade fältet hade 

en brist på insektspollinerare, detta på grund av att det inte var någon stor skillnad mellan antalet frön i 

skidorna på de öppet pollinerade och de komplimenterande pollinerade. De fann att variationen av ogräs 

och biomassan i GMO fält var låg, även mängden bin var låg för dessa fält. Deras teori om detta var att 

de låga antalet bin var en indirekt orsak till GMO-grödor som var tåliga mot bekämpningsmedel, där 

bekämpningsmedel mot ogräs användes och tog bort binas naturliga föda. För den ekologiska odlingen 

hade den mest varierade ogräset och även i överflöd, att den ekologiska odlingen också sker på mindre 

fält kan vara en bidragande anledning till den högre densiteten av insektspollinerare. Dock förklarade 

detta inte skillnaden mellan den kommersiella odlingen och GMO. De diskuterade även andra faktorer 

som kan vara avgörande för de olika resultaten, till exempel att ekologisk odling i Kanada tenderar att 

ligga längre ifrån etablerade odlingsområden vilket naturligt innebär flera naturliga habitat runt fälten 

(Morandin & Winston, 2005). 

Övriga pollinerare är bland annat flugor, baggar, malar och fjärilar, getingar, myror, fåglar och 

fladdermöss. Av besöken var det i 25 - 50% av fallen andra pollinerare än bin som pollinerade hos 

blommorna. Även om dessa är mindre effektiva pollinerare var faktumet att de gjorde flera besök 

tillräckligt ofta för att göra de likvärdiga till bin. Produktionen av frön och frukt ökade med pollinering 

av icke-bin och var oberoende av pollinering av bin, de kompletterar varandra. För optimal pollinering 

krävs båda grupperna av pollinerare (Rader et al., 2016). 

För att översätta detta till om det är lönsamt eller inte behöver man undersöka vad det kostar att hyra 

bi- och humelsamhällen samt hur många som är rekommenderade per hektar. Jordbruksverket 

rekommenderar användningen av honungsbin för odling av oljeväxter med två samhällen per hektar. 

Humlor är ett bra komplement till bin vid varierad odling men inte nödvändigtvis vid enbart odling av 

oljeväxter såsom raps (Nätterlund, 2007). 

3.6.1 Direkt ekonomisk påverkan 

I stor utsträckning är det mängden olja i fröna som bestämmer kilopriset, en låg mängd klorofyll är 

önskvärd. Utgångspunkten är ett fast grundpris för frön med en oljehalt på 40 %, detta pris bestäms av 

marknaden. För varje procentenhet som oljehalten ökar går priset upp med 1,5 % från grundpriset. För 

klorofyllhalten i fröna gäller det att priset reduceras med 0,2 % för varje ppm över 20 ppm (Bommarco 

et al., 2012). 

Grundpriset har gått från att ligga runt 3 kr/kg till att under sommaren vara närmare 4 kr/kg. Trenden 

över de senaste 12 månaderna är en ökning på 6,78 %. Ser man däremot bara på de senaste tre 

månaderna ligger trenden enbart på en ökning på 2,89 % (Lantbrukets Affärstidning, 2019). Ett högt 

grundpris ger ett bra incitament att odla mer raps av god kvalitet och även att ogräsbekämpa för att 

undvika skadliga insektsangrepp på skörden.  
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För att räkna på lönsamheten används ett exempel med höstraps, i snitt låg skörden på 3430 kg/ha och 

i Skåne låg den siffran på 3500 kg/ha (Jordbruksverket, 2018). Har vi en odling på 100 ha produceras 

det 350 000 kg raps. Av detta blir 32 % till rapsolja - 112 000 liter, 64 % till rapskaka - 227 500 kg och 

ca 3 % är förluster - ca 10 500 (Knutsson, 2007). Vid en ökad närvaro av pollinerare ökar skörden och 

mognar även snabbare. I jordbruksverkets samlade rapport har de uppskattat att skörden för höstraps 

ökar med 5-10 % och att skörden med vårraps ökar med 10-15 %. Dessa värden ligger inom ramen för 

tidigare nämnda rapporters resultat och för detta exempel kommer ett genomsnitt på en ökning med 10 

% att användas. 

Skörd: 3500 kg/ha 

Pris: 4 kr/kg 

Merskörd med bin: 350 kg/ha 

Ökad intäkt: 1400 kr/ha  

För att detta ska vara relevant kräver det att dessa ökade intäkter även täcker kostnaderna för bikupor. 

Rekommendationerna för bikupor i rapsfält är 2 per hektar (Breeze et al., 2014) samt kostar omkring 

100 till 200 kr per kupa för oljeväxter (Jordbruksverket, 2018b). Den ökade kostnaden blir således 400 

kr om det räknas högt. Den totalt ökade intäkten är 1000 kr/ha.  

I detta enkla exempel har inga investeringskostnader eller underhållskostnader tagits med. Dessa kan 

var väldigt stora och kan medföra att verksamheten inte blir lönsam. Stödet för jordbruket kommer i 

stort från EU som arbetar med en form av inkomststöd. Det innebär att bönderna får pengar utbetalt 

från staten och det är som en extra inkomst utöver de intäkter som redan finns från jordbruket. Stödet 

baseras på jordbrukets storlek (produktion och areal) och kan kombineras med specifika krav på miljö 

och djurskydd. Stöden som betalas ut utgör 39 % av EU:s totala budget och är därför en central del av 

den internationella politiken. Svenska bönder har kostnader på 62 miljarder kronor och intäkter på 61 

miljarder kronor. Stödet som betalas ut är på 10 miljoner kronor, detta investeras ofta i verksamheten 

alternativt betalas ut som arvode (Jordbruksverket, 2017, Sveriges Riksdag, 2018). 

3.7 EXISTERANDE LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR HOTEN MOT POLLINERARE 
I en tidigare rapport från Naturvårdsverket har ett antal potentiella lösningar listats på de problemen 

som de vilda pollinatörerna står inför. Det har konstaterats att en begränsad variation bland växter är ett 

problem för pollinerare då de får svårt att hitta föda under deras aktiva del av året. En anledning till 

detta är ett allt mer intensivt jordbruk som har bidragit till en förlust av variationen inom landskapet. 

Möjliga lösningar till detta problem som tas upp i rapporten skulle vara anläggning av småbiotoper 

bland de stora jordbrukslandskapen. Detta skulle bidra till flera naturliga områden vilket ger upphov till 

en högre andel varierade växter samt potentiella platser för pollinerare att bygga bon (Naturvådrsverket, 

2018). 

Något som bidragit till de stora jordbrukslandskapen är den utbredda användningen av 

växtskyddsmedel. För att få använda växtskyddsmedel finns det en samling bestämmelser som 

kontinuerligt uppdateras för att användningen ska ske säkert. Främst för att många av dessa 

växtskyddsmedel är kemiska och potentiellt farliga vid felaktig användning. Vid ekologisk odling 

används inte dessa kemiska växtskyddsmedel i lika stor utsträckning. Istället bekämpas ogräs mekaniskt 

med ett proaktivt arbetssätt, det handlar ofta om att ha en genomtänkt växtföljd som komplimenterar de 

olika grödorna och gynnar åkern. Ekologisk odling sker idag på ca en femtedel av den totala 

jordbruksmarken i Sverige. Den varierande växtföljden gynnar även den biologiska mångfalden i 

jordbruken och även de vilda pollinationerna. En ökad andel ekologisk odling skulle leda till en ökad 

biologisk mångfald jämfört med dagens konventionell odling som vi idag bedriver (Naturvådrsverket, 

2018). 
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3.8 KONKRET FALLSTUDIE OM ÖLAND 
I denna del kommer den tidigare kunskap från litteraturstudien att appliceras på ett område för att belysa 

problematiken som kan finnas runt om pollinerare i valt område. Denna del kommer bestå av; en kort 

förklaring till arter av intresse i valt område samt en analys av kartornas utseende. Antalet observationer 

i dessa kartor varierade med åren (se Tabell 1). 

Tabell 1: I tabellen kan antalet observationer som gjorts runtom Gårby av steklar ses för respektive år. 

Årtal Antal observationer 

2009 56 

2012 28 

2015 8 

2018 50 

  

Figur 3: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för åren 2009-2018. Vidare kan en 
grå siluett av Öland där den röda punkten markerar var in zoomningen gjorts.  



12 
 

3.8.1 Arter med oroväckande livsstatus 

I valt område har det observerats att 5 av 22 stycken pollinerare är rödlistade av olika grad. I Tabell 2 

listas dessa med tillhörande status. Nedan kommer de 5 rödlistade arterna att beskrivas där bland annat 

problematik och hot tas upp.  

Tabell 2: I tabellen listas de arter som observerats i närheten av Gårdby år 2009, 2012, 2015 och 2018. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn År Status 

Coelioxys conoidea storkägelbi 2018 Akut hotat 

Megachile pyrenaea klinttapetserarbi 2018 Sårbar 

Colletes marginatus klöversidenbi 2018 Nära hotad 

Andrena alfkenella alvarsandbi 2018 Nära hotad 

Megachile lagopoda stortapetserarbi 2018 Nära hotad 

Megachile versicolor ängstapetserarbi 2018 Livskraftig 

Halictus tumulorum ängsblodbi 2018 Livskraftig 

Sphecodes monilicornis ängsblodbi 2018 Livskraftig 

Lasioglossum zonulum zonsmalbi 2018 Livskraftig 

Bombus rupestris stensnylthumla 2018 Livskraftig 

Osmia bicolor snäckmurarbi 2018 Livskraftig 

Nomada flavoguttata smågökbi 2018 Livskraftig 

Hylaeus brevicornis småcitronbi 2018 Livskraftig 

Hylaeus dilatatus pärlcitronbi 2018 Livskraftig 

Dasypoda hirtipes praktbyxbi 2018 Livskraftig 

Colletes similis korgsidenbi 2018 Livskraftig 

Coelioxys conica konkägelbi 2018 Livskraftig 

Bombus sylvarum haghumla 2018 Livskraftig 

Halictus tumulorum ängsbandbi 2015 Livskraftig 

Andrena hattorfiana väddsandbi 2009 Livskraftig 

Nomada flavopicta prickgökbi 2009 Livskraftig 

Bombus terrestris mörk jordhumla 2009 Livskraftig 

 

Alvarsandbi 
Alvarsandbiet anses vara nära hotad och är en art som man inte vet mycket om. Den förekommer i stora 

delar av Europa, i Sverige förekommer den främst i Skåne samt på Öland och Gotland. Den har även 

iakttagit sporadiskt i Småland, Blekinge och Uppland. Honan söker mat och pollen hos flertalet olika 

växter men verkar föredrar flockblommiga växter. I och med att arten förekommer och verkar föredra 

alvarmarker tror man att boet grävs i väldränerade jordarter (Johansson & Larsson, 2016-2019a). 

Klöversidenbi 
Klöversidenbiet bygger sina bon i lös sand med begränsad till gles växtlighet och förekommer därför 

ofta i sandfält, sandtäkter och kustnära dynområden. Finkornig sand och en variation av blommor 
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förekommer ofta i militära övningsområden. Dock kan bona vara svåra att upptäcka vid soligt väder då 

öppningen ofta kollapsar när honan lämnar boet. Parasitering av boet förekommer också, främst från 

rödfiltbina (epeolus marginatus). Arten anses ha en status som nära hotad och förekommer i stora delar 

av södra Sverige, från Skåne till Uppland samt på Öland och Gotland. Arten har minskat kraftig i södra 

Finland där den tidigare var utbredd till att enbart förekomma i de sydvästra delarna av skärgården. 

Förekomsten i Sverige är delad och många populationer inåt i landet har försvunnit. Förlust av 

livsmiljöer från exploatering för infrastruktur såsom hus, vägar, och andra anläggningar är ett av de 

största hoten mot Klöversidenbin i kustnära områden (Johansson & Larsson, 2016-2019c).  

Klinttapetserarbi 
Klinttapetserarbiet förekommer i stora delar av Europa främst i bergstrakter och anses ha en sårbar 

status. I Sverige förekommer de i ett begränsat område i Västergötland och mera utbrett på Öland. 

Observationer i andra delar av Sverige är osäkert om det förekommer livskraftiga populationer eller 

bara sporadiskt förekommande. Väddklint är många stora biarters främsta källa till pollen och en 

generell nedåtgående trend finns bland dessa bin. Klinttapetserarbiet är inte bunden till enbart pollen 

från Väddklint utan söker även föda från många andra typer av växter. Arten förekom tidigare i stora 

delar av södra Sverige och även Värmland, Dalsland och Gästrikland. De främsta hoten som finns för 

arten är intensifieringen av jordbruk på stor skala, detta är en potentiell förklaring till att 

klinttapetserarbiet har försvunnit från södra Sverige. Den har troligtvis varit beroende av de slåtterängar 

som har berikat områden med en stor variation av föda för insekter. Dessa har i stor utsträckning 

försvunnit. Arten är även känslig för övergödning och det går inte att utesluta att den även är känslig 

mot försurning då dess främsta föda är beroende av en kalkrik jord (Johansson & Larsson, 2016-2019b).  

Stortapetserarbi 
Stortapetserarbiet är det största tapetserarbiet som vi har i Sverige och det anses ha en status som nära 

hotad. Idag är dess utbredningsområde endast 13 % av vad det var under 50-talet, den har försvunnit 

från stora delar av södra Sverige till att enbart populera Öland, Gotland och ett litet område i nordöstra 

Skåne. Stortapetserarbiet förekommer i områden som innehar en ansenlig mängd väddklint och 

storblommigtistlar då dessa är artens främsta källa till pollen. Arten bygger sina bon under stenar och 

håligheter i marken med fördel i sydläge då de gillar värme. Bona parasiteras på Öland av Storkägelbiet 

(Johansson & Larsson, 2016-2019e). 

Storkägelbi 
Storstäkelbiet är en akut hotad art som tidigare har populerat stora delar av södra Sverige, såsom Skåne, 

Blekinge och Småland. Idag finns de endast på Öland, populationerna på fastlandet dog ut under 1950-

talet. Storstäkelbiet är en artspecifik boparasit, honan lägger enbart sina ägg hos stortapetserarbiet och 

när kägelbilarven kläcks äter den upp värdbiets larver. Sedan äter den upp värdbiets förråd av mat. Av 

storkägelbiet besöker båda könen ofta blommor, främst storblommiga och korgblommiga växter. Den 

kraftiga nedgången under 50-talet berodde främst på att värdarten stortapetserarbit kraftigt minskade. 

Trenden på Öland har inte heller varit positiv men den finns kvar och på senaste tiden har både 

Storstäkelbiet och stortapetserarbiet ökat i antalet. Det främsta hoten på Öland består av att täktmarker 

och torra grus- och sandmarker växer igen och gör att många boplatser försvinner främst för 

Stortapetserarbiet. Även exploatering av sandfält för turism är ett framtida hot (Johansson & Larsson, 

2016-2019d).  
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3.8.2 Observationer över tiden  

Figur 4: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för året 2009. 

 

Figur 5: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för året 2012. 
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Figur 6: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för året 2015. 

 

Figur 7: Kartan visar markanvändning samt observationer av raps och pollinerare för året 2018 
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Från kartorna år 2009, 2012, 2015 samt 2018 (se Figur 4, Figur 5, Figur 6 och Figur 7) kan man om 

man kollar på hela kartan observera att antalet pollinerare samt var de befinner sig varierar. Vidare kan 

man observera en skillnad mellan antalet observationer i det begränsade området över de olika årtalen. 

Till att börja med i Figur 4 inom området kan tre observationer av livskraftiga pollinerare göras, Figur 

5 kan inga arter observeras, Figur 6 har enbart en observation gjorts av en livskraftig pollinerare och i 

Figur 7 finns ett flertal observationer av alla olika kategorier för pollinerarnas livsstatus.  

4 DISKUSSION 

Diskussionsdelen är uppdelad i diskussion kring resultaten från litteraturstudien och fallstudien samt en 

del gällandes källorna som använts inom denna rapport vilket kommer mynna ut i nästa del, rapportens 

slutsats. 

4.1 POTENTIELLA HOT MOT POLLINERARE OCH LÖSNINGAR 
Litteraturstudien som gjordes om de potentiella hot som pollinerare utsätts för resulterade i grovt fyra 

faktorer vilket var användningen av insektsmedel, användningen av mark, klimatförändring samt 

inplantering av andra insekter. Alla dessa faktorer verkar ha mer eller mindre en koppling till hur 

livskraftiga pollinatörerna är. Av dessa faktorer har användningen av insektsmedel och 

markanvändningen undersökts mer än de andra två vilket har resulterat i att de två resterande har blivit 

bristfälligt undersökta. I detta sammanhang betyder det att det är svårt att kunna dra någon bra slutsats 

hur klimatet och inplantering av andra insekter påverkar pollinatörerna då inte ett större antal rapporter 

undersökts. I praktiken resulterar detta att det enbart ger oss en fingervisning inom dessa två områden. 

Den indikationen som gavs av hur klimatet påverkar pollinatörerna visade på att det kommer variera 

från art till art. Om en klimatförändring skulle inträffa i ett område som har en hög biodiversitet kommer 

det området ha en större möjlighet att fortfarande kunna nyttja ekosystemtjänster från pollinatörer 

jämfört med ett område med en lägre biodiversitet. Detta är på grund av att en del av pollinatörerna 

troligen kommer vara bättre lämpade och en del kommer vara sämre lämpade för förändringen av 

klimatet. Vilket kan förklaras med ett citat som Charles Darwin är känd för “survival of the fittest”. Vad 

som skulle kunna göras för att förhindra en artförlust i detta fall är väldigt svårt att säga då en 

klimatförändring ofta resulterar i bland annat en temperaturförändring. För att göra något åt det för de 

befintliga arterna skulle det krävas att människan skulle kunna kontrollera temperaturen i hela området 

vilket inte är möjligt att göra. 

Vidare har inplantering av odlade bin, i detta fall honungsbin pekat på att de kommer konkurrera bort 

andra vilda pollinerare från åkerfälten. Det är oklart då enbart en studie inom detta område har 

undersökts. Det skulle kräva mer forskning för att kunna utvärdera hur många odlade bin man bör 

plantera in för att inte påverka de vilda pollinatörerna i området. Även om forskning inom detta område 

görs kommer det troligen bli svårt att komma fram till en generell lösning. Det kommer troligen variera 

från plats till plats på grund av att man inte kommer kunna göra antagandet att det kommer vara likadan 

artvariation i varje område.  

För markanvändningen ser det ut som att det stora problemet ligger i uppkomsten av stora monokulturer. 

Dessa monokulturer kan bland annat anläggas av människan i form av stora åkrar med enbart en gröda 

eller vid uppkomsten av en invasiv art som tar över marken från inhemska arter. Dessa leder till en 

snävare tillgänglig föda då det blir en lägre varation bland floran i området. Detta kan komma att 

försvaga ett antal pollinerare vilket har påvisats huvudsakligen vara specialister då de har bland annat 

en snävare kost. En lösning till detta problem skulle vara inplanteringen av små “öar” med en varierad 

flora för pollinerare i större monokulturer.   
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Gällandes användningen av insektsmedel har påverkan på pollinerare varierat, vilket bland annat kunde 

antas bero på massan hos insekterna. I rapporten “Combined pesticide exposure severely affects 

individual- and colony-level traits in bees” konstaterades det att det var först efter 2 veckor innan den 

mörka jordhumlan fick någon märkbar påverkan av insektsmedlet. Riktlinjerna gällandes test av 

insektsmedel enligt OECD har ett rekommenderat tidsspann på 10 dagar för honungsbin och en för 

humlor på 96 timmar (OECD, 2017c, OECD, 2017b, OECD, 2017a). Detta är ett problem då dessa 

tidsspann ligger utanför den tiden det tog för jordhumlan att divergera från kontrollgruppen som 

användes i denna studie. För att lösa dessa problem kan mer ekologiska odlingar implementeras. Under 

utvecklingen av nya insektsmedel bör dessas tester göras under ett längre tidsspann än dagens 

rekommendationer för att försäkra sig om att det inte påverkar pollinerare. 

Studierna som berört hot mot pollinerare som denna rapports litteraturstudie bland annat består av går 

att diskutera i fall att de går att applicera på södra Sverige. Några av studierna har utförts i Storbritannien 

och Nederländerna vilket är relativt likt södra Sverige till klimat och geografi. Dessa har huvudsakligen 

berört hur landskapets utformning påverkat pollinatörerna. Det finns ytterligare en rapport som berört 

detta område som består av data från 29 andra rapporter denna ger en mer generell bild vilket fortfarande 

anses vara rimlig att använda. 

Vidare finns det en rapport från nordöstra Italien som berört användningen av insektsmedel och hur de 

påverkat tre olika grupper av pollinerare. Det geografiska läget i detta fall medför ett någorlunda 

annorlunda klimat och geografi. Det som däremot är av vikt i denna rapport är att det finns möjligheten 

hos insektsmedel att påverka vilda pollinerare negativt. Då användningen av insektsmedel kan 

transporteras mellan länder är denna också av intresse även om inte optimal och bör inte direkt 

appliceras på fallstudien. Ytterligare en inom ämnet av insektsmedel är en studie som utförts 

experimentellt vilket inte är bunden till en geografisk plats utan ger en bredare bild då de försökte 

efterlikna Europa vilket resulterar i en mer generell bild.   

Det finns även en studie som behandlade hur en klimatförändring kan komma att påverka pollinerare, 

studien insamlade sin grunddata i USA, mer specifikt New Jersey och östra Pennsylvania. Då södra 

Sveriges klimat är lite annorlunda blir den inte perfekt att applicera på fallstudien. Den ger fortfarande 

en fingervisning vad en förhöjd temperatur kan medföra vilket är av intresse för helheten av denna 

rapport. Slutligen har studien om inplantering av odlade bin utförts i Skåne vilket geografiskt gör den 

perfekt. Däremot har enbart en studie av detta slag berörts i denna rapport vilket har gjort det svårt att 

dra en säker slutsats. 

4.2 POLLINERARES PÅVERKAN PÅ RAPS 
Tidigare undersökningar, försök och forskningar har pratat mycket om hur vilda och odlade bin 

påverkar skörden och avkastningen hos grödor. Vad övriga pollinerare bidrar till är sämre 

dokumenterat. Samtliga av dessa försök har påvisa att pollinerare gynnar skörden och även 

avkastningen men kontrollen har ofta varit att det inte finns några insektspollinerare alls. Även om inte 

alla har haft metoder som kan påvisa att detta är ett definitivt resultat: Studien som utfördes i Kanada 

år 2002 utfördes enbart under ett år och enbart på tre olika fält per bikupetäthet, där av anses denna 

rapport vara mindre tillförlitlig.  

För att maximera skörden behöver man veta hur många pollinerare som behövs, samtidigt kan ett 

överskott av pollinerare vara negativt. Oavsett metodval finns det tydliga belägg för att kunna konstatera 

att skörden mognar jämnare vid en högre närvaro av pollinerare. En intensifiering av jordbruket innebär 

ofta att biodiversiteten i omgivande områden försvinner. Detta är en kortsiktig lösning för jordbrukare 

som kommer att förlora viktiga ekosystemtjänster. Dessa tjänster försvinner då pollinerare inte hinner 

anpassa sig till de nya omgivningarna i samma tempo som de förändras. I det långa loppet kommer 

detta att påverka jordbruket och dess industri negativt. För att ta jordbruket i en riktning som innebär 

hållbar utveckling behöver det innebära att intensifieringen och förändringen av landskapet inte får ske 
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för fort. Vidare är en ekologisk odling att föredra då man inte förändrar stora områden och även undviker 

insektsmedel. Dock kan insektsmedel komma att behövas för att kunna producera mat till både 

människor och boskap på ett effektivt sätt och till ett hållbart pris.  

4.3 ANVÄNDNING AV RAPSOLJA 
Raps är globalt en stor gröda, i stort sett hela växten går att nyttja även restprodukterna som finns kvar 

efter utvinningen av oljan från förna. Olja är i dagens samhälle något som vi är väldigt beroende av 

främst som drivmedel men även i livsmedel. Raps går som tidigare nämnt att förestra till RME för att 

sedan användas som rent bränsle eller för att blanda ut diesel. Många av de dieselmotorer som körs kan 

köras på ren RME, enda nackdelen är att de gummidelar som tätar motorn inte har lika bra hållbarhet 

med RME som bränsle. Vetskapen om detta har inte förändrat konstruktionen på motorerna, det är 

endast ett fåtal som har förändrat sin produktion. Detta innebär att dieselbilar som körs på RME eller 

på en diesel blandning kommer inte att hålla lika länge som de som kör på ren diesel (Biärsjö, 2005). 

Tidigare har det inte heller varit ekonomiskt motiverbart att odla raps för att producera RME men 2018 

kom nya krav. Dessa innebar att samtliga försäljare måste minska utsläppen av växthusgaser genom att 

blanda in förnyelsebara element i både diesel och bensin. Med detta krav och även den ökande 

efterfrågan på förnyelsebara bränslen gör att framtiden kan komma att se ljus ut för RME (Varverud, 

2018). 

Den ökade intäkten beräknades i 3.5.1 till 1000 kr/ha vid närvaro av odlade bin i bikupor vid odling av 

raps. Det är tvetydigt hur närvaron av bin påverkar oljemängden i fröna, dock tydligt att det inte är 

negativt. Skulle oljehalten i fröna vara över 40 % skulle kilopriset vara högre än 4 kr. Hur odlade bin 

påverkar vilda pollinerare är också osäkert och kan påverka dem negativt.  

4.3.1 Raps som alternativ till palmolja? 

Palmolja är en olja som är väldigt mångsidig då den har egenskaper som är fördelaktiga i matproduktion 

men även i kosmetika och skönhetsprodukter. Det är även en väldigt effektiv gröda som producerar mer 

olja per land area än någon annan oljeväxt. Ett enkelt exempel är att man på 10 ha kan få ut 33 ton 

palmolja men bara 7 ton rapsolja, solrosolja eller kokosolja. Problemet med palmolja är att industrin i 

stor utsträckning driver på avskogning på stora delar av jorden för att göra plats för plantagen. Många 

av de skogarna som huggits ner är de skogar som har haft störst biodiversitet på jorden. Habitat som 

redan har det svårt med att upprätthålla habitat för hotade arter såsom Orangutang, Borneoelefant och 

Sumatranoshörning. Denna skog som nu inte finns längre hjälpte till att omvandla stora delar av 

koldioxiden i luften till syre (WWF, 2018). Frågan är då varför byter vi inte bara ut denna olja mot 

något mer hållbart?  

Det finns idag inga alternativ som kan ersätta palmolja rakt av. I de länder där det odlas är det många 

som är beroende av produktionen inte minst bönderna som har det som sitt levnadsbröd. Att bojkotta är 

inte ett rimligt alternativ, istället går det att sätta krav på att produktionen ska var hållbar. 

Storbritanniens regering såg 2012 att produktionen av palmolja var ett problem och beslutade att all 

palmolja ska ha ett hållbart ursprung. Redan 2016 kom 75 % av all palmolja i Storbritannien från 

hållbara odlingar (WWF, 2018). Rapsolja kan användas för att ersätta palmolja i vissa fall. En utfasning 

av den oljan som inte produceras hållbart är då att föredra för att främja en hållbar utveckling inom 

jordbruket.  
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4.4 FALLSTUDIE 
I fallstudien identifierades det 22 stycken arter varav fem av dem var rödlistade i det valda området. 

Även om de rödlistade arterna var relativt olika bin med varierande behov var problematiken gemensam 

hos en del av dem. 

Förändring av markanvändning var problematiskt för flertalet av arterna på olika sätt. Att marken växer 

igen, exploatering eller intensifiering av jordbruk var de främsta anledningarna. Även om alla dessa 

anledningar inte nämndes på för alla arter som har hot mot sina boplatser kommer dessa alltid finnas 

som potentiella hot hos de flesta pollinerare som bygger bon i marken. En alldeles för snabb förändring 

i landskapet är inte bra för något ekosystem och leder i de allra flesta fallen till en minskad biologisk 

mångfald. Flertalet av de rödlistade arterna var även parasiterande insekter som därmed är beroende av 

att en annan art bygger bon som de kan parasitera i. Där kan det vara att värd insekten klarar av en 

förändring men parasiten inte hinner med och därför får det svårare att överleva. Med knapphändig 

information om vilka behov som pollinerare har är det också svårt att jobba förebyggande och hålla 

efter det habitat behov som rödlistade pollinerare har.  

En säker källa på mat är också viktigt för att pollinerare ska kunna vara livskraftiga. Slåtterängar är fält 

med en stor variation av växter som kan skördas och användas som foder till boskapsdjur under 

vintertid. Främst växer där stråväxter och gräs men det förekommer även en hel del örter och 

blommande växter. Dessa ängsmarker huserar en stor variation av arter främst insekter. Den 

nedåtgående trenden av denna typ av mark kan ha lett till att dessa arter har blivit mer hotade och idag 

är många av de rödlistade. Ett alternativt habitat för arterna som lever på slåtterängar är 

naturbetesmarker men de är inte lika vanligt förekommande. Sen 2001 finns det stöd för både 

betesmarker och slåtterängar för att återställa den biologiska mångfalden, som är ett steg i rätt riktning 

för hållbar utveckling (Jordbruksverket, 2018a). 

I delen 3.4.3 observationer över tid uppmärksammades det olikheter mellan det valda området och 

resterande del av kartan, dessa skillnader kan potentiellt bero på:   

1. Att det enbart finns pollinerare på de platserna som markerats på kartorna då de är de enda 

lämpliga platserna för pollinerarna att bosätta sig. 

2. Att det har varit för få observatörer tillgängliga. 

3. Att det har varit begränsad tillgänglighet till alla platser på kartorna. 

4. Generell kunskapsbrist 

Vidare uppmärksammades det en skillnad inom det valda området mellan de olika åren vilket kan 

potentiellt bero på: 

5. Kunskapen hos observatörer har ökat, vilket har resulterat i identifiering av flera arter. 

6. Tillgängligheten till det området kan varierat från år till år vilket resulterat i att olika antal 

observationer gjorts. 

7. Det har blivit bättre i det området över tid och flera arter har lyckats etablera sig. 

Från detta finns det två olika delar som är av intresse att diskutera vilket tas upp i del 4.4.1 och 4.4.2. 

4.4.1 Området i förhållande till resterande del av kartan 

Vi kan se att det potentiellt blivit bättre i det valda området med tiden däremot har inte någon större 

skillnad på högra övre delen av kartan sket med tiden. I det valda området kan vi se att det finns vatten 

inte alltför långt bort i form av öppen våtmark och att det finns även naturliga skogsområden samt öppen 

mark med vegetation. Dessa områden kommer troligen kunna tillföra bra boplatser, tillgång till vatten 

och föda kommer nog även kunna fås då naturliga områden tenderar att ge en mer varierad flora. I högra 

övre hörnet har vi huvudsakligen åkermark. Detta kommer bland annat begränsa tillgången till en 

varierad flora vilket resulterar i att det blir svårare att få tag på föda under vissa delar av pollinatörernas 
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aktiva år. Det blir även svårare för dem att finna lämpliga boplatser i dessa områden. Dessa olikheter 

skulle kunna potentiellt vara varför vi ser en skillnad hos närvaron av pollinationer mellan dessa platser.   

4.4.2 Vilken eller vilka av de möjliga anledningarna till förändring av observationer på kartan 

och i området över tiden är mest rimliga  

De olika anledningarna kan anses olika troliga, den största faktorn i detta fall antas vara antalet 

observationer som gjordes då det var väldigt få som gjorts för de olika åren. Det högsta antalet 

observationer som gjordes inom kartan var år 2009 med 56 observationer. Denna faktor gör att den mest 

troliga anledningarna till förändringarna i det valda området beror på antalet observationer samt var de 

gjordes. För resterande del av kartan kan vi se att de flesta av observationerna som gjorts varit i närheten 

av vägar, från detta kan vi anta att observationer kommer göras där människor lätt kan röra sig. Dessa 

två faktorer antas vara de huvudsakliga anledningarna till förändringarna. 

4.4.3 Svagheter, förbättringar och vidare forskning 

En svaghet på grund av en begränsning är att bakgrundskartan inte varierar med åren det ända som 

varierar är observationerna av pollinatörerna. Om mer tid fanns tillgängligt skulle det vara av intresse 

att även se till att bakgrundskartan varierade med åren. I denna fallstudie ansågs det vara en någorlunda 

rimlig avgränsning att göra då det enbart sträcker sig över en kortare tidsperiod. Inga större förändringar 

av landskapet och markanvändningen antas ha gjorts. Vidare begränsning av pollinerare till steklar - 

mer specifik humlor och bin - gjordes på grund av begränsade data i denna rapport av de andra typerna 

av pollinerare.  

Denna fallstudie skulle ha kunnat stärkas om fler observationer gjordes regelbundet varje år i Sverige. 

Vidare skulle det vara intressant om observationer inom ett område görs över fler år och att om en arter 

försvinner från området skulle det vara intressant att veta vad som förändrats inom det området. Det 

skulle även vara av intresse att veta om försök till observationer gjorts inom ett område då de skulle ge 

en indikation om ett område har avsaknad av pollinerare. Mer forskning om artspecifika behov och 

svagheter skulle även vara av intresse för att kunna göra mer kvalificerade bedömningar. 

4.5 KÄLLKRITIK 
Källor som använts har haft god grund i vetenskap och forskning. Det finns en god variation bland 

källorna, som i stort är förstahandskällor. Vissa artiklar/rapporter hade mer nutida forskning varit att 

föredra då äldre forskning inte nödvändigtvis är aktuell längre. Det är ett fåtal artiklar som skulle kunna 

tolkas som att de har en politisk agenda, dessa har valts ändå för att de jobbar för hållbar utveckling till 

exempel Världsnaturfonden (WWF). Vid insamling av data har ett grundligt arbete gjorts för att få en 

god förståelse, för att sedan kunna tolka den med hjälp av GIS. 

5 SLUTSATS 

Problemen för pollinerare som har identifierats är insektsmedel generellt samt en förändrad 

markanvändning och ökad exploatering. Vidare ansågs potentiella problem vara ett förändrat klimat 

och inplantering av andra pollinerare. Lösningar till användningen av insektsmedel som identifierats är 

implementering av mer ekologisk odling för minskning av nuvarande användning. Vidare skulle längre 

tester av insektsmedel vara bra för att få en bättre bild av hur dessa påverkar insektspollinerare. 

Inplantering av små naturliga områden bland monokulturer skulle kunna vara en lösning till den 

förändrade markanvändningen och den ökade exploateringen. Slutligen antas potentiellt en hög 

biodiversitet ge en hög resiliens i ett område mot en klimatförändring.  

Det har tydligt påvisats att pollinerare påverkar skörden och avkastningen av raps, trots att den till viss 

del är självpollinerande. Hur mycket är dock svårt att avgöra då det är många faktorer som spelar ann 
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för att driva ett lönsamt jordbruk. Av denna anledning har inte det ekonomiska värdet som pollinerare 

har på raps kunnat fastställas.  

Slutlige behöver det göras mer regelbundet och fler observationer av pollinatörer i Sverige för att kunna 

identifiera om en art är livskraftig eller om den får en försämrad status över tid. Vilket är av vikt för att 

beslutfattare ska kunna implementera stöd där det behövs för att främja en hållbar miljö i form av en 

hög biodiversitet.   



22 
 

REFERENSER 

AGRICULTURE, S. B. O. 2009. Facts about Swedish Agriculture. In: JORDBRUKSVERKET (ed.). 
Jordbruksverket. 

BIESMEIJER, J. C., ROBERTS, S. P. M., REEMER, M., OHLEMÜLLER, R., EDWARDS, M., PEETERS, T., 
SCHAFFERS, A. P., POTTS, S. G., KLEUKERS, R., THOMAS, C. D., SETTELE, J. & KUNIN, W. E. 
2006. Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the 
Netherlands. Science (New York, N.Y.), 313, 351-354. 

BIÄRSJÖ, J. 2005. I höst gör vi diesel av den svenska rapsen. Svensk Raps AB. 

BOMMARCO, R. & LINDSTRÖM, S. 2011. Nystart för pollineringsstudier. Svensk Raps, 3. 

BOMMARCO, R., MARINI, L. & VAISSIÈRE, B. 2012. Insect pollination enhances seed yield, quality, 
and market value in oilseed rape. Oecologia, 169, 1025-1032. 

BORGSTRÖM, P., AHRNÉ, K. & JOHANSSON, N. 2018. Pollinatörer och pollinering i Sverige – 
värden, förutsättningar och påverkansfaktorer. Bromma: Naturvårdsverket. 

BREEZE, T. D., VAISSIÈRE, B. E., BOMMARCO, R., PETANIDOU, T., SERAPHIDES, N., KOZÁK, L., 
SCHEPER, J., BIESMEIJER, J. C., KLEIJN, D., GYLDENKÆRNE, S., MORETTI, M., HOLZSCHUH, 
A., STEFFAN-DEWENTER, I., STOUT, J. C., PÄRTEL, M., ZOBEL, M. & POTTS, S. G. 2014. 
Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand 
Mismatches Across Europe. Plos One, 9. 

BRITTAIN, C. A., VIGHI, M., BOMMARCO, R., SETTELE, J. & POTTS, S. G. 2010. Impacts of a pesticide 
on pollinator species richness at different spatial scales. Basic and Applied Ecology, 11, 
106-115. 

BÖRJESON, A. 1999. Miljökvalitetsmål 9. In: KÖLHER, R., LIDÉN, C. J., SVENSSON, H., GUSTAVSSON, 
J. & ÖSTER, G. (eds.) Ett rikt odlingslandskap. Jordbruksverket: Miljöenheten. 

EUROPEAN COMMISSION. u.å. Neonicotinoids [Online]. European Commission. Tillgänglig: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_rene
wal/neonicotinoids_en [Hämtad 28 04 2019]. 

FAO 2017. The future of food and agriculture. Rome, Italy. 

GARIBALDI, L. A., STEFFAN‐DEWENTER, I., KREMEN, C., MORALES, J. M., BOMMARCO, R., 
CUNNINGHAM, S. A., CARVALHEIRO, L. G., CHACOFF, N. P., DUDENHÖFFER, J. H., 
GREENLEAF, S. S., HOLZSCHUH, A., ISAACS, R., KREWENKA, K., MANDELIK, Y., MAYFIELD, 
M. M., MORANDIN, L. A., POTTS, S. G., RICKETTS, T. H., SZENTGYÖRGYI, H., VIANA, B. F., 
WESTPHAL, C., WINFREE, R. & KLEIN, A. M. 2011. Stability of pollination services 
decreases with isolation from natural areas despite honey bee visits. Oxford, UK. 

GILL, R. J., RAMOS-RODRIGUEZ, O. & RAINE, N. E. 2012. Combined pesticide exposure severely 
affects individual- and colony-level traits in bees. Nature, 491, 105-108. 

GRANSTRÖM, B., LÄRN-NILSSON, J., OLSSON, O. G., OHLSON, R. & ERLANDSSON, U. 1994. Raps. 
Nationalencyklopedin. NUTEK. 

IPBES., POTTS, S. G., VERA, I.-F., NGO, H. T., BIESMEIJER, J. C., BREEZE, T. D., DICKS, L. V., 
GARIBALDI, L. A., HILL, R., SETTELE, J. & VANBERGEN, A. J. 2016. Summary for 
policymakers of the assessment report of the  Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. 

JOHANSSON, N. & LARSSON, A. 2016-2019a. Alvarsandbi. ArtDatabanken: Artfakta. 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en


23 
 

JOHANSSON, N. & LARSSON, A. 2016-2019b. Klinttapetserarbi. Artdatabanken: Artfakta. 

JOHANSSON, N. & LARSSON, A. 2016-2019c. Klöversidenbi. ArtDatabanken: Artfakta. 

JOHANSSON, N. & LARSSON, A. 2016-2019d. Storkägelbi. ArtDatabanken: Artfakta. 

JOHANSSON, N. & LARSSON, A. 2016-2019e. Stortapetserarbi. ArtDatabanken: Artfakta. 

JORDBRUKSVERKET 2017. Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA) 1990-2017, miljoner kr. 
Jordbruksverket. 

JORDBRUKSVERKET 2018a. Jordbruksmarkens användning 2018 Slutgiltig statistik. In: OLSSON, 
Y. (ed.) I korta drag. Jordbruksverket. 

JORDBRUKSVERKET. 2018b. Skaffa bisamhällen [Online]. Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/m
angfaldpaslatten/pollinering/skaffabisamhallen.4.5d7f124b1529bb0218e65b77.html 
[Hämtad 02 05 2019]. 

KLEIJN, D. & RAEMAKERS, I. 2008. A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POLLEN HOST PLANT USE 
BY STABLE AND DECLINING BUMBLE BEE SPECIES. Ecology, 89, 1811-1823. 

KNUTSSON, A. H. 2007. Småskalig produktion och användning av rapskaka. Svensk Raps. 

LANTBRUKETS AFFÄRSTIDNING. 2019. Raps Paris maj 2019 [Online]. Tillgänglig: 
https://www.atl.nu/noteringar/terminspriser-grodor/raps-paris-maj-2019/ [Hämtad 
02 05 2019]. 

LINDSTRÖM, S. A. M. 2017. Insect pollination of oilseed rape. Department of Ecology, Swedish 
University of Agricultural Sciences. 

LINDSTRÖM, S. A. M., HERBERTSSON, L., RUNDLÖF, M., BOMMARCO, R. & SMITH, H. G. 2016. 
Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop. 
Proceedings. Biological sciences, 283. 

MORANDIN, L. A. & WINSTON, M. L. 2005. WILD BEE ABUNDANCE AND SEED PRODUCTION IN 
CONVENTIONAL, ORGANIC, AND GENETICALLY MODIFIED CANOLA. Ecological 
Applications, 15, 871-881. 

NATURVÅDRSVERKET 2018. Förslag till insatser som kan motverka nedgången av vilda 
pollinatörer i Sverige. 

NÄTTERLUND, H. 2007. Öka skörden med honungsbin och jordhumlor. Jordbruksverket. 

OECD 2017a. Test No. 245: Honey Bee (Apis Mellifera L.), Chronic Oral Toxicity Test (10-Day 
Feeding). 

OECD 2017b. Test No. 246: Bumblebee, Acute Contact Toxicity Test. 

OECD 2017c. Test No. 247: Bumblebee, Acute Oral Toxicity Test. 

PAWAR, S., WOODWARD, G. & DELL, A. I. 2015. Advances in ecological research. Volume fifty two, 
Trait-based ecology - from structure to function, Amsterdam, Netherlands : Academic 
Press. 

RADER, R., BARTOMEUS, I., GARIBALDI, L. A., GARRATT, M. P. D., HOWLETT, B. G., WINFREE, R., 
CUNNINGHAM, S. A., MAYFIELD, M. M., ARTHUR, A. D., ANDERSSON, G. K. S., BOMMARCO, 
R., BRITTAIN, C., CARVALHEIRO, L. G., CHACOFF, N. P., ENTLING, M. H., FOULLY, B., 
FREITAS, B. M., GEMMILL-HERREN, B., GHAZOUL, J., GRIFFIN, S. R., GROSS, C. L., 
HERBERTSSON, L., HERZOG, F., HIPOLITO, J., JAGGAR, S., JAUKER, F., KLEIN, A. M., KLEIJN, 
D., KRISHNAN, S., LEMOS, C. Q., LINDSTROM, S. A. M., MANDELIK, Y., MONTEIRO, V. M., 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/pollinering/skaffabisamhallen.4.5d7f124b1529bb0218e65b77.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/pollinering/skaffabisamhallen.4.5d7f124b1529bb0218e65b77.html
https://www.atl.nu/noteringar/terminspriser-grodor/raps-paris-maj-2019/


24 
 

NELSON, W., NILSSON, L., PATTEMORE, D. E., PEREIRA, N. D., PISANTY, G., POTTS, S. G., 
REEMERF, M., RUNDLOF, M., SHEFFIELD, C. S., SCHEPER, J., SCHUEPP, C., SMITH, H. G., 
STANLEY, D. A., STOUT, J. C., SZENTGYORGYI, H., TAKI, H., VERGARA, C. H., VIANA, B. F. & 
WOYCIECHOWSKI, M. 2016. Non-bee insects are important contributors to global crop 
pollination. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 113, 146-151. 

RADER, R., REILLY, J., BARTOMEUS, I. & WINFREE, R. 2013. Native bees buffer the negative impact 
of climate warming on honey bee pollination of watermelon crops. Global Change Biology, 
19, 3103-3110. 

RAHBEK PEDERSEN, T. 2012. Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige. 
Jordbruksverket. 

RAHBEK PEDERSEN, T., BOMMARCO, R., EBBERSTEN, K., FALK, A., FRIES, I., KRISTIANSEN, P., 
KRYGER, P., NÄTTERLUND, H. & RUNDLÖF, M. 2009. Massdöd av bin - 
samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Jordbruksverket. 

RONDANINI, D. P., GOMEZ, N. V., AGOSTI, M. B. & MIRALLES, D. J. 2012. Global trends of rapeseed 
grain yield stability and rapeseed-to-wheat yield ratio in the last four decades. European 
Journal of Agronomy, 37, 56-65. 

RUNDLÖF, M. & BOMMARCO, R. 2008. Ny forskning på pollinering i raps och rödklöver. Svensk 
Frötidning, 7:8, s 8-9. 

SABBAHI, R., DE OLIVEIRA, D. & MARCEAU, J. 2005. Influence of honey bee (Hymenoptera: 
Apidae) density on the production of canola (Crucifera: Brassicacae). Journal of economic 
entomology, 98, 367-372. 

SIGER, A., JÓZEFIAK, M. & GÓRNAŚ, P. 2017. Cold-pressed and hot-pressed rapeseed oil: The 
effects of roasting and seed moisture on the antioxi- dant activity, canolol, and tocopherol 
level. Acta scientiarum polonorum. Technologia alimentaria, 16 1, 69-81. 

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET. 2018. Vad är rödlistning? [Online]. Tillgänglig: 
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/ [Hämtad 02 03 2019]. 

SVERIGES RIKSDAG. 2018. EU:s inkomster och utgifter [Online]. Sveriges Riksdag. Tillgänglig: 
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-budget/#Interaktiv-grafik-EUs-inkomster-och-
utgifter [Hämtad 16 05 2019]. 

UN. 2017. World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. 
Tillgänglig: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-
population-prospects-2017.html [Hämtad 03 04 2019]. 

VARVERUD, K. 2018. HVO och RME viktiga pusselbitar på resan mot fossilfritt. Svensk Raps AB,. 

WILLMER, P. 2011. Pollination, mating, and reproduction in plants. Pollination and floral ecology. 
Princeton, New Jersey ; Oxfordshire, England : Princeton University Press. 

WWF. 2018. 8 THINGS TO KNOW ABOUT PALM OIL [Online]. UK: Världsnaturfonden. Tillgänglig: 
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil [Hämtad 16 05 2019]. 

 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-budget/#Interaktiv-grafik-EUs-inkomster-och-utgifter
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-budget/#Interaktiv-grafik-EUs-inkomster-och-utgifter
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil


TRITA TRITA-ABE-MBT-19541

www.kth.se


