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Trädgårdar – räddarna på slätten? 
 

Under de senaste årtiondena har forskare världen över blivit mer och mer oroliga över den 
minskande mångfalden av djur och växter i jordbrukslandskapet. Den troligaste anledningen 
till denna minskning är det alltmer intensiva jordbruket som medfört att många naturliga 
livsmiljöer förstörts eller fragmenterats. Anledningen till denna oro är inte enbart att man är 
bekymrad över djuren och växterna som sådana, utan också för att vi riskerar att förlora många 
gratistjänster som djur, speciellt insekter, utför. Dessa tjänster kallas ekosystemtjänster och 
inkluderar t.ex. pollinering av grödor, frukträd och vilda växter. Just minskningen av 
pollinatörer har uppmärksammats världen över. Exempel på effektiva pollinatörer är bin och 
humlor. Om det finns för få pollinatörer i landskapet så kommer frö- och fruktsättning hos de 
grödor och vilda växter som är beroende av insektspollination att minska. Det finns en 
uppenbar risk att vilda växter som behöver pollination minskar eller helt försvinner om det 
inte finns någon som kan pollinera dem. För att ha möjlighet att bevara våra vilda pollinatörer, 
och därmed undvika att de försvinner, är det bra att veta var de trivs och var de kan spridas 
från.   
 
Precis som vi är bin och humlor helt beroende av att ha mat under hela sin livstid och att ha ett 
bra ställe att bo på. Det är oftast det som saknas i intensiva jordbruksmarker. Tidigare studier 
har kommit fram till att mängden naturbetesmarker, häckar, fältgränser, vägkanter och 
ekologisk odlad mark positivt påverkar bin och humlor i jordbrukslandskapet. Dessa element 
är troligen bra eftersom bin och humlor kan bygga bon och hitta mat där. Det finns ännu ett 
ställe i jordbrukslandskapet som bin och humlor borde trivas i, men som inte fångat så många 
forskares uppmärksamhet än: trädgårdar! Många trädgårdsägare ser till att ha något som 
blommar under hela säsongen vilket skulle kunna ge ett kontinuerligt utbud av mat till våra 
bin. Där finns ofta också många bra boplatsmöjligheter för våra pollinerare t.ex. olika 
håligheter, kompost och varm, öppen jord. 
 
Jag undersökte om trädgårdar påverkade antalet pollinatörer i det omgivande 
jordbrukslandskapet och om förekomsten av trädgårdar kunde påverka pollinationen av stor 
blåklocka och rödklöver positivt. Jag gjorde detta genom att jämföra områden nära och långt 
från trädgårdar. Det fanns fler individer och arter av bin och humlor nära trädgårdar än längre 
bort. Frösättningen hos blåklockorna blev också högre nära trädgårdar vilket visar att de fått 
bättre pollination. Resultaten tyder på att växter som behöver insektspollination har en fördel 
av närhet till trädgårdar, då bin och humlor antagligen kan sprida sig därifrån. Rödklövern gav 
motsatt resultat mot blåklockorna, dvs. lägre frösättning nära trädgårdar, vilket antagligen 
berodde på stora angrepp av fröätande vivlar. Det kan hända att även vivlar sprider sig från 
trädgårdar.  
 
Mina resultat uppmärksammar också att det verkar finns en brist på pollinatörer i jordbruks-
landskapet. Denna slutsats grundar jag på att blåklockorna som stod långt bort från träd-
gårdarna inte fick lika hög frösättning som de som stod nära. För att förhindra att pollinatörer, 
och därmed många vilda växter, försvinner måste vi förbättra deras förutsättningar både i våra 
egna trädgårdar och i hela landskapet. Mer nektar och pollen under hela växtsäsongen är 
viktigt, liksom fler boplatsmöjligheter för bina och humlorna. Detta kan jordbrukarna, 
fruktodlarna, naturälskarna, ja, vi alla tjäna på. 
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Gardens as sources for pollinators in intensively managed farmland in 
southern Sweden 

 
It is well known that fragmentation and destruction of habitat in farmland has lead to severe 
declines of farmland biodiversity. The declines in abundance and richness of pollinators may 
threaten ecosystem services like pollination of both crops and wild plants. There is evidence 
that loss of pollinators leads to parallel losses of plant species. I have investigated if gardens in 
the homogenous farmland in southern Sweden can be sources of pollinators of two cross-
pollinating flower species, one wild and one cultivated species (Campanula persicifolia and 
Trifolium pratense sativum). In each of nine study areas two isolated gardens were selected for 
my study. Phytometers with C. persicifolia and T. pratense sativum where placed at two 
distances from one of the gardens in each study area, to evaluate pollination success. Insect 
traps were placed on the same two distances from the other selected gardens within the study 
area. Gardens were shown to be sources for pollinators. C. persicifolia had a higher seed set 
nearby gardens than distant and this result was attributed to the higher abundance and richness 
of bees nearby gardens. This also highlights that there is a lack of pollinators distant from the 
gardens in the agricultural landscape. The T. pratense sativum plants seed set was 
contradictory to my other results. Their flowers were probably attacked by seed eating 
weevils, which may also have their source in the gardens. Therefore pollination of the red 
clover plants was not possible to evaluate. The different bee groups evaluated; long tongued vs 
short tongued bumblebees and social vs solitary bees, did not show any difference in their 
decline with distance from the gardens. By knowing the importance of gardens, we can 
improve them to make them even more suitable for bees and other pollinators. But only 
improving garden habitats may not be sufficient to ensure enough pollinators in the whole 
landscape. Other non-crop areas in the landscape may be needed to achieve a higher 
abundance and richness of pollinators. 
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