
 
 

Inspirationsdag om biologisk mångfald för 
grönsaks- och bärodlare 
Hur kan vi skapa stabilare odlingssystem genom att gynna nyttodjuren och 
pollinerare i vår omgivning? 

Torsdagen den 4 februari 2016 kl. 9.00–16.00   
Hotell Statt i Hässleholm 

I naturen och i din odling finns inte bara skadedjur utan också många insekter och spindeldjur 
som gör nytta. Nyckelpigor och parasitsteklar 
bekämpar bladlössen och de nästan osynliga 
rovkvalstren jagar jordgubbskvalster långt nere i 
plantorna. Vilda bin och humlor är helt nödvändiga 
för att pollineringen ska fungera. 

Under dagen lär vi känna nyttodjuren och 
diskuterar alla de åtgärder som du kan göra för att 
locka ännu fler till din odling, till exempel 
gröngödsling och bottengrödor, blomsterremsor och 
skalbaggsåsar. Tillsammans planerar vi några 
demonstrationsodlingar där vi kan prova åtgärder 
och följa nyttodjurens framfart under sommaren 
2016. 
 
Programpunkter: 

x Vilka nyttodjur finns i odlingslandskapet 
och vilken nytta gör de? 

x Presentation av Jordbruksverkets app om 
nyttodjur 

x Erfarenheter från testodlingar genomförda 
på 5 gårdar under 2015 då vi bland annat 
tittat på olika typer av blomsterremsor, bottengrödor, fångstgrödor och hur naturliga 
fiender och pollinerare kan lockas in i växthus och tunnlar 

x Vad är ekosystemtjänster och vad har de för ekonomiskt värde? 
x Varför vantrivs naturliga fiender i odlingslandskapet? 
x Hur kan vi skapa goda förutsättningar för nyttodjuren både under odlingssäsongen och 

under vinterhalvåret? 
x Exempel från frilandsodlingar av bär och grönsaker 
x Gemensam diskussion kring vilka växtskyddsproblem som finns i odlingarna och vad vi 

kan göra för att minska dem  
x Planering av demonstrationsodlingar under 2016 

  



Medverkande: 
Ulf Nilsson, EPOK, SLU, Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Christina Winter, 
Jordbruksverket och Elisabeth Ögren, Jordbruksverket. 

Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 09.00–16.00. Kaffe serveras från kl. 9.00, vi kör igång 
programmet kl. 09.30. 

Plats: Hotell Statt, Hässleholm, se bifogad karta. 

Kursavgift: 285 kr plus moms för mat och fika. 

Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till Elisabeth Ögren, 
elisabeth.ogren@jordbruksverket.se, ange namn, adress, telefon, personnummer och om du vill 
ha specialkost. 

Sista anmälningsdag den 19 januari. Efter detta datum är din anmälan bindande. 

För mer information kontakta Christina Winter, christina.winter@jordbruksverket.se eller 
Elisabeth Ögren, elisabeth.ogren@jordbruksverket.se 

Ladda gärna ner appen Nyttodjur, den finns gratis i Google play eller App store. 
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