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Sammanfattning
Humlor knutna till odlingslandskapet pollinerar både vilda växter och odlade grödor när de besöker
blomma efter blomma i sitt sökande efter föda. Odlingslandskapet, och därmed också en av humlornas
livsmiljöer, har förändrats mycket det senaste århundradet. Intensifierat åkerbruk och minskning av
naturliga miljöer har lett till brist på föda för humlorna, men kanske också brist på boplatser.
I försök att skapa boplatser för humlor har det konstruerats konstgjorda bon som har placerats ut i
landskapet, men dessa bosätts sällan av humlor. I äldre rådgivningsmaterial till rödklöverfröodlare,
som är beroende av humlors pollinering för att få en god skörd, rekommenderas att placera ut
halmbalar som humlorna kan bosätta sig i. Hittills har det saknats vetenskaplig dokumentation om
humlors användning av halmbalar som boplats.
Under sommaren 2018 undersökte vi förekomsten av humlor med boplatsbeteende i 1265 halmbalar
och halmstackar hos 58 lantbrukare i Skåne och Östergötland. Halmbalarna var av olika typ och ålder
och placerade i jordbrukslandskap. Vi hittade totalt 38 konstaterade humlebon, i eller intill de
undersökta halmbalarna, hos 26 av lantbrukarna. Vi fann sju humlearter, varav en rödlistad art, samt
en snylthumleart som flög in eller ut ur halmbalarna eller i marken precis intill dem. Bland de funna
humlorna fann vi flera arter med långa tungor, såsom vallhumla och trädgårdshumla, som är särskilt
intressanta att stötta på grund av deras förmåga att pollinera djupblommiga arter så som klöver och
åkerböna. Vi kompletterade undersökningen med kontrollområden som placerades i motsvarande
miljöer som halmbalarna men som saknade halmbalar. I dessa kontrollområden påträffades inga bon.
Bon fanns framförallt i halmbalar som tillåtits brytas ned. Vi påträffade också bon i nyare halmbalar
som placerats tätt ihop i en liggande stapel och därmed skapat trånga mellanrum mellan halmbalarna.
Inga humlor med boplatsbeteende observerades i nya halmbalar som placerats ut en och en. I flera fall
observerade vi ingångshål till bon i nedfallen halm på marken intill halmbalarna.
Baserat på våra fynd konstaterar vi att utplacering av halmbalar kan fungera som åtgärd för att öka
mängden boplatser för humlor i jordbrukslandskap. Framtida studier kan utvärdera om humlor är
begränsade av boplatser i jordbrukslandskap, och om en eventuell begränsning av boplatser beror på
tillgången till föda inom flygavstånd.

Om projektet
Hushållningssällskapet i Skåne har under 2017-2019 drivit projektet ”Halmbalar för humlor”
tillsammans med Lunds universitet med finansiering från Jordbruksverkets nationella medel för
forskning och utveckling.
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Inledning
Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöverfrö, raps, åkerböna, frukt
och bär, vars frö- eller fruktsättning i någon mån förbättras av insektspollinering (Klein et al. 2007).
För lantbrukare som odlar grödor med stort behov av insektspollinering kan förekomsten av
pollinerande insekter ha stor direkt ekonomisk betydelse genom en ökad skörd av högre kvalitet (Klatt
et al. 2013). Odlare av klöverfrö importerar ofta lådor med kommersiellt odlade humlor för att försäkra
sig om god pollineringen som är grundläggande för hög skörd. Detta innebär en ökad
produktionskostnad, men är även förknippat med risker för spridning av sjukdomar och gener
(Graystock et al. 2013). En god förekomst av vilda humlor minskar behovet av att köpa in odlade
humlesamhällen. Eftersom de flesta vilda växter är mer eller mindre beroende av insektspollinering
(Ollerton et al. 2011), är humlorna viktiga för den vilda mångfalden i jordbrukslandskapet. Åtgärder
för att gynna vilda humlor är därför efterfrågade.
Jordbrukets intensifiering det senaste seklet har lett till brist på föda för humlor (Carvell et al. 2006,
Goulson et al. 2008, Senapathi et al. 2015). Åtgärder för att gynna humlor har därför fokuserats på att
öka mängden växter som producerar pollen och nektar, framförallt i de mest intensifierade
odlingslandskapen. I Sverige har det införts ekonomiska ersättningar till lantbrukare som sår in pollenoch nektarproducerande växter på trädor och i remsor kring odlade fält. Samtidigt finns det en risk att
brist på boplatser hindrar åtgärden att få önskad effekt. Den föda humlearbetarna samlar in i
odlingslandskapet skall nämligen transporteras till boet för att samhället ska växa och utvecklas.
Humlor behöver med andra ord ha tillgång till boplatser inom flygavstånd till födan (Goulson 2010).
De nyfödda och parade humledrottningarna är de enda från humlesamhället som lever över vintern,
vilket de gör nedgrävda i marken eller lös biomassa (Williams et al. 2019). På våren söker drottningen
upp en lämplig boplats där hon kan etablera sitt samhälle (Benton 2006). Valet av boplats skiljer sig
mellan arter, men gemensamt för alla är att de utnyttjar miljöer med håligheter och skydd. Flera arter
använder uttjänta gnagarbon, men smågnagares populationer i slättlandskapet har minskat till följd av
förändringar i jordbruket (Goulson et al. 2008). Humlebon påträffas i miljöer så som fältkanter,
stenmurar, åkerholmar och andra områden med orörd vegetation (Svensson et al. 2000, Kells et al.
2003). Flera av dessa miljöer har minskat i takt med jordbrukets intensifiering (Ihse 1995, Senapathi et
al. 2015). Dessutom har arealen naturbetesmarker, som är viktiga livsmiljöer för humlor eftersom det
finns både föda, övervintrings- och boplatser samlat på nära håll, krympt kraftigt under 1900-talet
(Palmgren 2010). Det är framförallt i slättlandskapet som dessa miljöer har minskat till små arealer
eller saknas helt (Goulson et al. 2008, Rundlöf et al. 2008). Den sammantagna bilden är att det finns
risk för att även mängden boplatser för humlor har minskat i dessa landskap. Att öka mängden
boplatser för slättlandskapets humlor har föreslagits ingå i utformningen av naturvårdsinsatser för att
gynna humlor (Carvell et al. 2006).
Det är möjligt att återskapa de miljöer som humlor använder som boplatser, exempelvis stenmurar,
åkerholmar, träd, naturbetesmarker och områden med högt tuvigt gräs. Permanenta strukturer som
dessa bör prioriteras då de ger en långsiktig förbättring av livsmiljön. Men det är inte alltid aktuellt
eller möjligt för markägare att avsätta markområden till detta. För att få ett brett och snabbt genomslag
krävs enklare lösningar. Det finns konstgjorda bon på marknaden, men dessa utnyttjas i låg grad av
humlor enligt europeiska studier (Lye et al. 2011). Att sätta ut halmbalar rekommenderas för att gynna
humlor i slättlandskapet (Jordbruksverket 2010, 2013, 2016). Halmbalar är billiga, lättillgängliga och
kan flyttas med vanliga lantbruksmaskiner. Balarna är dessutom temporära miljöer som inte innebär
omläggning av jordbruksmark till andra markslag. Trots detta saknas det belägg för att utplacering av
halmbalar fungerar som åtgärd för att ge humlor boplatser. Frånsett en liten undersökning av 18
halmbalar vid två fält i USA, där inga humlor sågs utnyttja balarna (Kelley 1997), saknas det
utvärderingar som visar om humlor använder halmbalar som boplatser (Smith et al. 2011). Eftersom
det är viktigt att de åtgärder som rekommenderas till lantbrukare har en dokumenterad effekt är det
angeläget att utvärdera om utplacering av halmbalar gynnar humlor.
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I detta pilotprojekt har vi gjort en första utvärdering av halmbalars potential som humlebon. Vi har
undersökt om utplacerade halmbalar används som boplatsmiljö för humlor och vilka egenskaper
halmbalarna som är mest utnyttjade av humlor har.
Vi har undersökt följande frågeställningar:
1. Bosätter sig humlor i halmbalar utplacerade i jordbrukslandskapet?
2. Om ja, vilka arter bosätter sig i halmbalarna?
3. Om ja, vilka egenskaper har de bosatta halmbalarna?

Metod
I denna pilotstudie utvärderade vi potentialen i att placera ut halmbalar i jordbrukslandskapet för att
fungera som boplatser för humlor. Detta gjorde vi genom en screening av boplatsrelaterat beteende hos
humlor i >1000 halmbalar eller halmstackar hos lantbrukare i Skåne och Östergötland.

Urval av halmbalar
Genom annonsering och efterlysning av redan utplacerade halmbalar i sociala medier, lantbrukspress
och rådgivare, kom vi i kontakt med lantbrukare som hösten 2017 eller tidigare hade placerat ut
halmbalar i odlingslandskapet. Den ursprungliga tanken var att inkludera halmbalar i en större del av
södra Sverige (Skåne, Halland, Östergötland, Uppland), men på grund av svårigheter att hitta
lantbrukare med halmbalar i Halland och Uppland valde vi att inte inkludera dessa i screeningen. Vi
inkluderade enbart halmbalar i anslutning till odlingslandskapet.

Halmbalarnas egenskaper
I screeningen ingick halmbalar av olika former; rundbalar, fyrkantsbalar, småbalar eller kombinationer
av dessa. Vi undersökte även tio halmstackar där lös halm var placerad i stack. Halmen hade
varierande ursprung men kom framförallt från spannmål, gräsfrö och ärt, och var av varierad ålder och
nedbrytningsstadium; både nypressade halmbalar och mycket nedbrutna halmsamlingar undersöktes. I
studien inkluderades inte balar av salix eller annat grövre material.
Under fältbesök dokumenterade vi halmbalarnas egenskaper; deras beskaffenhet, position samt
rådande temperatur och väderförhållande under observationen. Vi noterade halmbalarnas form;
fyrkantsbal, rundbal, småbal, halmstack eller okänt. Den senare klassen tilldelades halmsamlingar med
så kraftig nedbrytningsgrad att det var omöjligt att avgöra dess ursprungliga form. Det förekom att
flera olika halmbalstyper fanns på samma plats. Vi noterade om halmbalarna hade kvar sitt nät eller
rep, om nät eller rep saknades helt eller var delvis borta. Förekomsten av lös eller förmultnad halm
noterades, liksom om det fanns påväxt av örter eller mossor på halmen (figur 1).
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Figur 1. Halmbalar med olika egenskaper. Bilden överst till vänster visar rundbalar. Bilden överst i mitten
visar fyrkantsbalar. På bilden överst till höger ses halmbalar med påväxt och nät. Nedan till vänster visas
förmultnade halmbalar. Bilden nedan till höger visar delvis förmultnade fyrkantsbalar med rep och viss påväxt
av gräs. Foto: Maja Edén.

Under telefonsamtal med lantbrukarna samlade vi in uppgifter vilken gröda halmen kom från, hur
länge balarna varit utplacerade, var de placerats och hur många som placerats tillsammans. Halmen
delades in i ålderskategorier; ny (0-2 år), äldre (>3 år), blandat eller okänt, på grund av i många fall
vag information.
Huvuddelen av lantbrukarna kunde inte uppge vilket spannmålsslag halmen kom ifrån på grund av att
det saknas dokumentation och att det i de flesta fall hade gått ett eller flera år sedan halmbalarna sattes
ut. Av ekonomiska skäl valde vi att inte undersöka halmens ursprungsgröda i fält, utan konstaterade
endast om det var spannmålshalm eller om halmen kom från andra grödor.

Observationsenheter
Halmbalar som var staplade eller låg intill varandra och kunde överblickas av en person samtidigt,
räknades som en observationsenhet (figur 2). Om det förekom fler halmbalar i en stack eller liggande
stapel, än att det gick att ha fullgod överblick, delades samlingen av halmbalar upp i flera
observationsenheter. Halmbalarna i en observationsenhet låg tillräckligt nära varandra för att
observatören skulle kunna se och höra de humlor som eventuellt flög in i/under någon av balarna. En
observationsenhet kunde antingen bestå av hela halmbalar, delvis förmultnade halmbalar, en
halmstack eller halm som var så förmultnad att det inte kunde avgöras om den hört till en halmstack
eller halmbalar. Antalet halmbalar och antalet svåridentifierade halmsamlingar noterades separat för
varje observationsenhet. Observationsenheterna noterades på karta.
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Figur 2. Samlingar av halmbalar delades upp i
observationsenheter för att kunna observeras med full uppsikt
under observationstiden. a) En solitär halmbal räknades som en
observationsenhet. b) En samling av halmbalar delades upp i
flera observationsenheter. Foto: Sandra Lindström (vänster) och
Maja Edén (höger).

Observation av halmbalar
Varje halmbal eller samling av halmbalar observerades under 60 minuter vid ett tillfälle mellan den 6
juni och den 13 juli år 2018. I samband med observationerna noterade vi art, kast, antalet humlor och
borelaterat beteende, samt i vilket väderstreck relaterat till balen aktiviteten observerades. Vi noterade
även antalet balar på platsen och deras placering markerades på en karta. Observationerna gjordes
endast vid regnfritt väder och vid vindstyrkor svagare än 8 m/s.

Identifiering av humlebon i halmbalar
Observationer av humlors aktivitet kring observationsenheterna gjordes enligt följande: observatören
cirkulerade runt balarna med fokus på observationsenhetens alla ytor under 60 minuter. Under
observationstiden noterades om någon humla flög in eller ut från halmbalarna. Om en humla
observerades, noterade vi var den rörde sig i anslutning till balen (i eller bredvid) och vilken art den
tillhörde. Jordhumlor är ett komplex av närbesläktade och svåråtskilda arter, vars arbetare är så lika att
det krävs DNA-analyser för att särskilja dem. Vi har därför valt att presentera dem som en art. Besök
av snylthumlor noterades också, men inkluderas inte i sammanfattningen eftersom de inte bygger egna
bon utan tar över redan etablerade bon. Om vi vid minst två tillfällen observerade humlor som
antingen flög in eller ut ur halmen eller marken intill räknade vi observationen som ett bo. Om vi
endast vid ett tillfälle såg en humla flyga in eller ut ur en hålighet räknade vi detta som ett osäkert bo.
Dessa osäkra observationer redovisar vi separat. Det finns också en viss osäkerhet kring antalet
observerade bon eftersom humlor kan ha flera ingångar till samma bo. I de fall vi observerade samma
art i olika hål på en plats valde vi att registrera dessa som ett bo.

Aktivitetsmätning av humlebo
Om vi observerade minst två inflygningar eller utflygningar från halmbalen gjorde vi en
aktivitetsmätning av bohålstrafiken efter avslutad 60-minutersobservation. Under ytterligare 30
minuter räknade vi alla humlor som flög in respektive ut ur boet. Efter avslutad aktivitetsmätning
samlade vi in en individ per bo för säker artbestämning av humleexpert Göran Holmström. I enstaka
fall lyckades vi inte fånga in någon individ.
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Erfarenheter av att sätta ut halmbalar
Vår ambition var att utföra intervjuer för att samla in synpunkter från lantbrukare med erfarenhet av att
sätta ut halmbalar för att gynna humlor, men bedömde att det fanns begränsat med erfarenheter och
valde istället för att göra formella intervjuer att samla in synpunkter, erfarenheter och idéer som kom
upp under samtal med lantbrukare.

Resultat
Vi screenade 1127 halmbalar, 10 halmstackar och 128 högar av halm som med svårighet kunde tolkas
som en enskild halmbal, utplacerade hos 58 lantbrukare i Skånes och Östergötlands
jordbrukslandskap.
Samlingar av halmbalar delades upp i observationsenheter för att kunna observeras med full uppsikt.
Totalt undersöktes 32 observationsenheter i Östergötland och 250 observationsenheter i Skåne (figur
3, tabell 1). En observationsenhet utgjordes av en till 28 halmbalar (tabell 2). Antalet
observationsenheter varierade mellan en till 12 per lantbrukare (tabell 2). Varje lantbrukare hade i
medeltal 4,9 observationsenheter, med i genomsnitt 4,5 halmbalar per observationsenhet (tabell 2).
Figur 3. Karta över halmbalarnas
placering i Östergötland och Skåne.
Observerade halmbalar är markerade
med en svart cirkel. Bakgrundsbild:
Lantmäteriet.

Tabell 1. Antal halmbalar och observationsenheter i Skåne och Östergötland
Östergötland
Lantbrukare

Skåne

Totalt

9

49

58

Observationsenheter

32

250

282

Halmbalar

94

1033

1127

Svåridentifierbara halmsamlingar

20

108

128

0

10

10

Halmstackar

8

Tabell 2. Fördelning av antal halmbalar och observationsenheter
Östergötland

Skåne

Totalt

min max medel

min max medel

min max medel

Observationsenheter per lantbrukare

1

8

3,6

1

12

5,1

1

12

4,9

Halmbalar per lantbrukare

1

38

10,4

1

144

21,1

1

144

19,5

Halmbalar per lantbrukare inkl. svåridentifierbara

1

55

12,7

1

145

23,3

1

145

21,6

Halmbalar per observationsenhet
Halmbalar per observationsenhet inkl.
svåridentifierbara

0

18

3,0

0

28

4,1

0

28

4,0

1

18

3,7

0

28

4,6

0

28

4,5

Halmstackar per lantbrukare

0

0

0,0

0

2

0,2

0

2

0,2

Halmbalarnas egenskaper
Rundbalar och fyrkantsbalar var de vanligaste formerna på halmen och utgjorde 69% respektive 21%
av observationsenheterna. Småbalar, halmstackar, kombinationer av olika former och halm som var så
nedbruten att den ursprungliga formen inte kunde urskönjas utgjorde var och en mindre än fem
procent av observationsenheterna.
Lite mer än hälften av observationsenheterna hade kvar sitt nät eller rep (151 observationsenheter),
medan det helt eller delvis saknades eller inte var synligt hos resterande 131 observationsenheter.
Halmen var förmultnad eller lös i 124 observationsenheter, medan balarna var helt intakta i 96
observationsenheter. I 16 observationsenheter var den delvis förmultnad eller lös, medan notering
saknas för 46 observationsenheter.
I 94 observationsenheter växte vegetation i form av gräs, örter eller mossa i halmen, medan i 166 fall
var halmen fri från vegetation. För 22 observationsenheter saknas notering.
En tredjedel av lantbrukarna kunde inte svara på hur länge halmen hade legat utplacerad i landskapet.
Resterande halmbalar utgjordes till en fjärdedel, 67 observationsenheter, av ny halm (0-2 år) medan
40%, 113 observationsenheter, utgjordes av äldre halm. Åldern på halmbalarna var blandad i 16
observationsenheter.
Halmen kom nästan uteslutande från spannmål. Ett fåtal balar av gräsfröhalm och ärthalm fanns med i
materialet.

Bosatta halmbalar
Hos 40% av alla lantbrukare i studien hittade vi ett eller flera bon av humlor (tabell 3). När vi även
inkluderar osäkra observationer, det vill säga i de fall vi endast observerade en humla som flög in i
eller lämnade halmen hade ungefär hälften, 45%, av lantbrukarna humlor boende i halm. Vi fann som
mest fem humlebon per lantbrukare, vilket ger 0,78 bon per lantbrukare sett över hela studien.
Tabell 3. Antal och andel funna humlebon per område
Östergötland

Skåne

Totalt

Antal lantbrukare med bon

5

Antal lantbrukare med osäkra bon

2

5

7

Antal lantbrukare utan bon

3

29

32

67%

41%

45%

Andel lantbrukare med bon, inkl. osäkra

18

23

9

Totalt hittade vi 36 bon och nio observationer med potentiella bon, där endast en individ noterades
(tabell 4). Majoriteten av humlebon påträffades i halmen, medan ca en femtedel av bona påträffades i
nära anslutning till halmen, till exempel i marken eller i utrymmen som halmbalen skapat tillsammans
med ett träd (tabell 4).
Tabell 4. Antal humlebon funna humlebon och deras placering per område
Östergötland

Skåne

Totalt

konstaterade bon i halm

8

23

31

osäkra bon i halm

1

5

6

konstaterade bon bredvid halm

0

5

5

osäkra bon bredvid halm

1

2

3

Egenskaper i bosatta och i icke-bosatta halmbalar
Bon påträffades till största del i rundbalar; 65% av de 31 observationsenheterna med bon var rundbalar
medan en fjärdedel, 26% var fyrkantsbalar och 8% var halmstackar. Eftersom de flesta undersökta
balarna var rundbalar motsvarar detta att vi fann bon i 10% av rundbalarna och i 14% av
fyrkantsbalarna.
I var fjärde halmstack hittade vi ett eller flera humlebon. Om vi även inkluderar osäkra observationer,
där endast en humla observerades hade 38% av de observerade halmstackarna ett eller flera bon.
Tabell 5. Antal och andel observationsenheter med och utan påträffade bon per egenskap,
av alla observationsenheter med respektive utan påträffade bon. Endast säkra
observationer är inkluderade.
Observationsenheter
med bon
Halmegenskap

Observationsenheter
utan bon

Antal

Andel

Antal

Andel

Finns kvar

16

52%

135

54%

Saknas helt eller delvis

9

29%

68

27%

Okänt

6

19%

48

19%

Helt eller delvis

22

71%

118

47%

Saknas

6

19%

90

36%

Okänt

3

10%

43

17%

Med påväxt

14

45%

80

32%

Utan påväxt

15

48%

151

60%

Okänt

2

6%

20

8%

Nyare

5

16%

62

25%

Äldre

8

26%

105

42%

Nät eller rep runt balarna

Förmultnad eller lös halm

Påväxt av örter, gräs eller mossa

Halmålder

Blandat

1

3%

15

6%

Okänd

17

55%

69

27%
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Bland de observationsenheter där vi påträffade humlebon hade ca hälften, 52% kvar sitt nät eller rep,
jämfört med att ca 54% av balarna utan bo hade kvar sitt nät eller rep (tabell 5).
Förmultnad eller lös halm fanns i 71% av observationsenheterna med påträffade bon, medan 47% av
balarna utan bo var helt eller delvis förmultnade eller hade lös halm omkring sig (tabell 5).
I 45%, av observationsenheterna där vi påträffade humlor hade påväxt av vegetation i form av gräs,
örter eller mossa (tabell 5). Resterande halm saknade påväxt. Bland observationsenheter utan bon var
andelen med påväxt av gräs, örter eller mossa 32%.
Halmens ålder var till stor del okänd, framför allt i observationsenheter med funna humlebon.
De konstaterade bona och osäkra observationerna påträffades i spannmålshalm i huvudsak, men det
var också den dominerande typen. I ett fall påträffades ett bo bakom en bal av ärthalm.

Arter i halmbalarna
Vi observerade sammanlagt åtta humlearter med boplatsrelaterat beteende i eller i direkt anslutning till
halmbalarna. I Östergötland fann vi fyra arter humlor och en snylthumleart och i Skåne fann vi sju
humlearter.
Humlor ur jordhumlekomplexet (mörk och ljus jordhumla, samt skogsjordhumla och kragjordhumla)
var den vanligast förekommande ”artgruppen” som använde halm som boplats, totalt 15 av de 46
påträffade boplatserna beboddes av jordhumlor (tabell 6). Haghumla, vallhumla, trädgårdshumla och
stenhumla påträffades i vardera 3-6 bon, medan hushumla och mosshumla påträffades i vardera ett fall
(tabell 6). I ett bo av stenhumla observerades en stensnylthumla i ingångshålet till boet. Hushumla,
mosshumla och trädgårdshumla påträffades endast i Skåne. På en plats fann vi inga inflygande

eller utflygande humlor, men dock en nykläckt individ av trädgårdshumla, vilket är en
indikation på att det finns ett bo i närheten. Denna observation räknades inte med eftersom vi
inte visste varifrån humlan kom.
Tabell 6. Antal funna bon, inklusive osäkra, per humleart och områdesvis
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Bombus terrestris-komplexet

Jordhumlor

2

13

15

Bombus sylvarum

Haghumla

1

5

6

Bombus subterraneus

Vallhumla

2

2*

4

Bombus hortorum

Trädgårdshumla

0

3

3

Bombus lapidarius

Stenhumla

2

1

3

Bombus hypnorum

Hushumla

0

1

1

Bombus muscorum

Mosshumla

0

1

1

Bombus rupestris

Stensnylthumla

1

0

1

NA

Obestämd

3

9

12

11

33

46

Summa

Östergötland

Skåne Totalt

*osäker artbestämning i en av observationerna.

Aktivitetsmätningar
Vi gjorde lyckade aktivitetsmätningar i 32 av de 45 funna boplatserna. I dessa såg vi i medeltal 4,5
inflygande humlor (min 0, max 24) och 3,9 utflygande humlor (min 0, max 23) under 30 minuters
observation. I två bon var aktiviteten betydligt högre än i de övriga, båda av mörk jordhumla. I tre fall
noterade vi inga inflygningar eller utflygningar från boet under aktivitetsmätningen, utan bara under
den inledande observationstiden.
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Erfarenheter från lantbrukare
Lantbrukare som hade erfarenhet av att placera ut halmbalar för att gynna humlor hade inte upplevt
några större problem. Ett par lantbrukare hade fått sina halmbalar demolerade av vildsvin. Vid stora
problem med vildsvin kan man behöva hägna in halmen för att freda humlorna.

Övriga observationer
Under inventeringarna fann vi förutom humlebon 18 getingbon i nedbrutna balar och i en halmstack.
Vi observerade också nyckelpigor och spindlar. Eftersom vi inte hade som mål att söka aktivt efter
andra organismer än humlor kan fler småkryp ha gått oss förbi.

Diskussion
Undersökningen visar att humlor bosätter sig i halmbalar utplacerade i jordbrukslandskapet. Hos 40 %
av de 58 lantbrukare som ingick i studien i Skåne och Östergötland fann vi en eller flera humlor med
boplatsbeteende. Vi fann som mest fem humlebon per lantbrukare, vilket ger 0,78 bon per lantbrukare
sett över hela studien. Totalt hittade vi 36 bon och nio observationer med potentiella bon där endast en
individ noterades. Humlors bon kan vara små och innehålla ett fåtal individer, vilket kan göra dem
svåra att upptäcka. Dessutom finns det arter som är aktiva tidigt under säsongen och andra arter som är
aktiva senare under säsongen och det är möjligt att vi har missat aktivitetstoppen hos vissa arter. Att
humlor kan ha flera ingångar till samma bo har ytterligare komplicera observationerna. Vi har valt att
registrera alla humlor av samma art men från olika håligheter i en observationsenhet som ett bo. Det
finns därmed en viss risk att vi kan ha noterat färre bon än vad det i verkligheten fanns på platsen.
Däremot är det mindre sannolikt att vi har noterat bon där det egentligen inte levde några humlor,
eftersom det är osannolikt att humlor flyger in i halm vid mer än ett tillfälle om de inte har något bo
där.
För att få en bild av hur stor sannolikheten var att humlorna hade bott på platsen även om inte
halmbalarna hade varit där, utförde vi en parallell studie inom ramen för Jordbruksverkets projekt
”Biologiska hot mot pollinatörer” (Pedersen opublicerad). Den parallella studien utfördes genom att vi
gjorde 60-minutersobservationer av humleaktivitet i kontrollytor på samma sätt som halmbalarna
observerades. Kontrollytorna liknade de platser där halmbalarna låg, de täckte en lika stor yta som
halmbalarna, men låg 250-1000m från balar (inklusive halmbalar som inte ingick i studien). I dessa
kontrollytor fann vi inga humlor med boplatsbeteende mer än eventuellt i en plats där vi noterat en
osäker observation av endast en individ.
De allra flesta humlebona hittade vi i halmen, 37 stycken inklusive de osäkra, men en mindre del, åtta
stycken inklusive osäkra, fanns i nära anslutning till halmen (figur 4). I det senare fallet påträffades
bona i hålrum i marken eller i utrymmen som halmen skapade tillsammans med andra strukturer, till
exempel ett träd, stenar eller en låda. Detta tyder på att halmen dels ger boplatsmiljöer i sig, men också
indirekt genom att skapa skrymslen som ger skydd. De bebodda hålrummen i marken nära
halmbalarna skapades sannolikt av smågnagare, efter vilka humlorna sedan tagit över.
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Figur 4. Ingångshål till påträffade humlebon i halmbalar. I bilden till vänster fanns ingångshålet
i marken nedanför balen, i bilden i mitten påträffades ingångshålet i balen och i bilden till höger
fanns ingångshålet mellan två balar. Foto: Fredrik Arvidsson.

Halmens egenskaper
De flesta halmbalarna bestod av spannmålshalm, medan ett bo påträffades bakom bal av ärthalm. Det
är möjligt att dåligt tröskad halm, med rester av spannmålskärnor, kan locka till sig smågnagare som
kan skapa hålrum. På grund av tidsbrist kunde vi inte bestämma halmens spannmålsslag och många av
lantbrukarna kom inte ihåg vilket spannmålsslag halmen kom från. Vi kan därför inte dra några
slutsatser om humlor föredrar att bygga bo i ett spannmålsslag framför ett annat.
Ett sätt att öka chansen att humlor ska bygga bo i halmen är låta den stå ute länge och förmultna. I de
flesta, 71%, av de bebodda observationsenheterna var halmen helt eller delvis lös eller förmultnad.
Nästan hälften hade stått ute så länge att gräs, örter eller mossa hade börjat växa i dem. Det kan vara
en idé att bort nät eller rep från halmbalarna som placeras ut. På det viset bryts halmen ner fortare,
man behöver inte komma tillbaka till platsen för att samla in nät och rep när halmen har brutits ned,
och man undviker risken för att djur fastnar i löst nät och rep från förmultnade halmbalar.
I bara 16% av observationsenheterna med påträffade bon var halmen ny. Vi hittade inga bon i
ensamma intakta halmbalar med ny halm. Istället stod alla bosatta halmbalar med ny halm i liggande
staplar (figur 5), eller intill något som skapade ett utrymme mellan sig och balen, till exempel ett träd,
några stenar eller en låda. I nya halmbalar påträffades humlebona alltid mellan halmbalarna eller i
skrymslen mellan halmbalen och något annat. Om man vill placera ut halmbalar för att gynna humlor
ska man därför helst placera dem två och två med gavlarna tätt intill (figur 6). Att låta pressa halmen
löst kan möjligen öka chansen för att humlor vill bygga bon i ny halm. Ett annat sätt kan vara att ta
bort nät och rep från halmen. På det viset blir halmen mer lucker, men den kommer också att
förmultna snabbare när nederbörd inte rinner av balen.

13

Figur 5. Humlebo påträffat mellan två nya halmbalar i en liggande stapel. När lantbrukaren lyfte bort den
ena halmbalen blottlades boet. I bilderna nedan ses boet med humlor och vaxceller. Foto: Maja Edén
(vänster) och Fredrik Arvidsson (mitten och höger).

Figur 6. Att placera två rundbalar med gavlarna tätt intill varandra skapar skrymslen som kan passa som boplats för humlor.
Foto: Sandra Lindström.

För att skydda sitt samhälle föredrar humlor att boet är kamouflerat och därmed svårupptäckt
(Richards 1978). Vissa humlearter har setts kamouflera boöppningen själv, genom att dra fram
vegetation till ingångshålet (Hobbs 1968). Detta har föreslagits vara en av anledningarna till att
humlor inte bosätter sig i konstgjorda humlebon i någon större utsträckning (Lye 2009). Ur denna
aspekt bör särskilt lös och mer förmultnad halm vara mer attraktiv för humlorna, eftersom det är
mycket svårt att upptäcka ingångshålen under dessa förutsättningar.
Ny halm är dock inte helt ointressant för humlor att bygga bo i. En av lantbrukarna i studien
kontaktade oss efter att ha påträffat ett humlebo när han flyttade halmbalar från ett inomhuslager som
inte ingick i studien. Efter besök på platsen observerade vi ett bo mellan två stora fyrkantsbalar. När
den övre balen hade lyfts ned såg vi att humlorna hade använt sig av utrymmet längs repen för att göra
två gångar in till boet, som fanns ungefär mitt på halmbalens ovansida (figur 7). Undertecknad har
även noterat fler humlebon i utrymmen mellan halmbalar på andra platser med inomhuslagrad halm.
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Vi har inte undersökt var i landskapet halmen ska placeras för att ge bäst effekt. Generellt verkar dock
humlor ofta välja höglänta platser att placera sina bon, där risken för översvämningar är låg.

Figur 7. Humlebo påträffat i inomhuslagrad halm. Överst till vänster, staplade fyrkantsbalar i
halmlager. Överst till höger, gångar mellan och längs repen som ledde till humleboet i mitten av
balen. Nedersta bilden: humleboet påträffades i mitten av halmbalen, i området med lite ljusare
halm. Foto: Sandra Lindström.
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Humlor i de bosatta halmbalarna
Vi observerade åtta humlearter med bo i eller i direkt anslutning till halmen, vilket är en stor del av de
humlearter man kan förvänta sig att finna i odlingslandskapet i södra Sverige. Utöver jordhumlorna
och stenhumla, som är de vanligaste arterna i odlingslandskapet, såg vi även haghumla,
trädgårdshumla, vallhumla och hushumla. Trädgårdshumla och vallhumla är två långtungade arter som
kan pollinera växter med djupa blommor, till exempel grödor som åkerböna och klöver. Vi fann även
mosshumla vilken är klassad som nära hotad i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2015). Att
placera ut halm i odlingslandskapet kan vara en åtgärd som gynnar en mångfald av humlor, både
långtungade och korttungade arter, humlearter som etablerar sina bon tidigt (t.ex. jordhumlorna) och
sent (t.ex. vallhumla) och både arter som är vanliga och ovanliga.
Gemensamt för alla humlearter är att de vill placera sina bon i miljöer som ger skydd för predatorer,
sol, vind och regn. Humlearter skiljer sig i vilka miljöer de föredrar att etablera sitt bo i (Fussel &
Corbet 1992, Svensson et al. 2000). Stenhumla, ljus och mörk jordhumla placerar gärna sina bon
under jord, medan bon av trädgårdshumla, åkerhumla, haghumla, backhumla och mosshumla ofta
påträffas ovanpå marken eller precis under (Fussel & Corbet 1992). Hushumlan sticker ut med att
gärna bosätta sig i håligheter i träd, fågelholkar och byggnader.
Jordhumlorna var de vanligast förekommande humlorna som använde halm som boplats. Att
jordhumlorna är bland de vanligaste bosättarna i halmen är förväntat eftersom de dominerar
humlesamhället i odlingslandskapet (Rundlöf et al. 2008, Bommarco et al. 2012). Jordhumlorna
bosätter sig ofta i bon under jord, men de är platsgeneralister vilket innebär att de placerar sina bon
många olika miljöer. Det är inte ovanligt att man hittar jordhumlebon i gårdsmiljöer, inne i byggnader
och i högar med bråten (pers. obs.), men framförallt under grästuvor och i marken under visset gräs
och i steniga partier (Svensson et al. 2000).
Stenhumla kan förknippas med steniga miljöer som namnet antyder, men är generalist och placerar sitt
bo i flera olika miljöer, gärna bland gräs (Svensson et al. 2000).
Vi fann inga bon av åkerhumla, ängshumla och gräshumla, som är relativt vanliga arter i
jordbrukslandskapet (Rundlöf et al. 2008, Bommarco et al. 2012). Bon från åkerhumla påträffas ofta i
steniga eller mossiga miljöer (Svensson et al. 2000), ängshumla betraktas som en boplatsgeneralist
(Sladen 1912) och gräshumlans bo finns ofta i hög vegetation med tuvigt gräs (Benton 2006).
Det finns en liten risk att något humlebo redan var avslutat eller ännu inte etablerats under vår
inventeringsperiod mellan den 6 juni och den 13 juli. Vissa arter som etablerar sitt bo sent kan ha
väldigt små bon i början av juni och därför ha låg aktivitet som är svår att upptäcka.
I medeltal såg vi åtta humlor flyga in eller ut ur bohålorna under en halvtimme. Två bon med
jordhumlor var markant större än de övriga, i dessa såg vi vardera ca 40 humlor passera in eller ut.
Vissa arter har små samhällen, där aktiviteten i bohålet följaktligen blir låg. Vi besökte bara platserna
vid ett tillfälle, och vi känner inte till i vilket stadium samhällena befann sig i, om de var i
uppbyggnadsstadiet eller om de hade hunnit växa sig stora.

Tips från lantbrukare
Lantbrukarna som hade erfarenhet av att placera ut halmbalar för att gynna humlor hade idéer om hur
man kan förbättra åtgärden eller anpassa den till gårdens drift.
En lantbrukare hade täckt balen med takpapp, efter att den lagts ut och nätet hade tagits bort. Tack
vare takpappen bromsades nedbrytningen och halmen varade i fler år. En annan lantbrukare föreslog
att man kan lägga ut lite spannmål mellan halmbalarna för att på så sätt locka till sig smågnagare som
kan göra hålrum till humlorna.
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En lantbrukare föreslog att man kan lägga halmbalar över dräneringsbrunnar för att minska risken för
bekämpningsmedelsläckage. Sockerbetsodlare och andra som lagrar skörden i halmtäckt stuka kan
med fördel placera den använda halmen i en stack i en passande fältkant och låta den ligga kvar där
under följande år, till humlornas nytta. Andra ytor som kan vara passande för att placera halmbalar är i
fältkanter, gårdsmiljöer, skogsbryn, under pileträd, lähäckar, stengärden, märgelgravar,
kraftledningsstolpar, markvägar, bäckar, vid vindkraftverk.
Flera klöverfröodlare var med i studien. Det förekom att de flyttade med sig halmbalarna till det fält
där de skulle odla rödklöver nästa gång. Med tanke på att en större del av de bon vi fann fanns i
förmultnad halm, vore det mer effektivt att regelbundet placera ut halmbalar på olika platser av sin
mark, och låta halmen ligga kvar tills den förmultnar helt. Om humledrottningar övervintrar i halmen
skulle det kunna finnas en risk att förflyttning av halmbalar stör dem, men detta har vi inte undersökt.

Framtida studier
Det är angeläget att utforma praktiskt hållbara åtgärder som kan gynna humlors populationer i
förenklade jordbrukslandskap och få en tryggad förekomst av pollinerande insekter till jordbrukets
grödor och vilda växter.
Att placera ut halmbalar är inte den enda möjliga åtgärden för att skapa boplatser till humlor.
Humlebon kan påträffas i stenmurar och stentippar, under buskar och träd och i ostörda områden med
högt gräs. En tänkbar alternativ åtgärd för att gynna humlors boplatsmöjligheter är att låta bli att putsa
gräsremsor, till exempel på skyddszoner. Bevarande och återskapande av naturbetesmarker, stenmurar,
buskar och andra landskapselement gynnar sannolikt utbudet av boplatser för humlor i
odlingslandskapet. Att placera ut halmbalar är dock ett enkelt och snabbt sätt att öka variationen i
landskapet, som tar mycket lite mark i anspråk. Framtida studier kan utvärdera andra åtgärder som kan
gynna humlors boplatser. De kan också jämföra om kvaliteten på boplatser skiljer sig mellan olika
miljöer, till exempel om bon som etablerats i halm är mer eller mindre framgångsrika i att producera
nya drottningar och hannar, än bon som placeras i miljöer med högt gräs.
Framtida forskning bör undersöka om humlor är begränsade av boplatser och om det påverkas av
mängden föda i landskapet. Projektet som denna slutrapport summerar har resulterat i en ansökan om
forskningsmedel för ett treårigt projekt med syfte att undersöka boplatsbegränsning av humlors
populationer i jordbrukslandskap. Projektet har därtill lett till ett nytt, mindre pilotprojekt, där vi har
satt ut 10 par rundbalar med halm med gavlarna intill, runt ett vitklöverfröfält på
Hushållningssällskapet i Skånes försöksgård Sandby gård på Österlen.

Hantera halmen säkert
Många av jordbrukets arbetsplatsolyckor är förknippade med arbete med halmbalar, där lagring och
transport av halmbalar är farliga arbetsmoment (BAR Jord til Bord, 2017). Särskilt farliga moment är
när halmbalar är staplade och ska tas ner. Fallande halmbalar samt halmbalar som är upplyfta av
frontlastare utgör stora risker. Gamla, delvis förmultnade halmbalar eller halmbalar med dålig halm är
också särskilt farliga, eftersom de kan hålla ihop dåligt eller skapa instabilitet i staplar. Lagring av
halmbalar i stapel eller stuka ska ske med förbandsteknik eller annan säker förankring, och inte högre
än att stapeln är stabil. Innan du startar arbete med halmbalar, uppsök information om hur arbetet
utförs på ett säkert sätt. Barn ska inte tillåtas att leka bland halmbalar.

Tack
Tack till alla lantbrukare som deltog i studien.
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Spridning av resultat
Projektet har uppmärksammats i media, bland annat i Aftonbladet, Sveriges Radios
Vetenskapsnyheter, Lokaltidningen, SVT Nyheter, ATL, Land Lantbruk, Tidningen Syre, Biodlarna
och Mynewsdesk. Det har även fått fått spridning i sociala medier.
Projektet hade en egen monter på Borgeby fältdagar, där samtliga tre involverade forskare visade upp
halmbalar och presenterade projektet och dess resultat till intresserade mässbesökare.
Vi har utöver detta även skapat en demonstration av hur man kan placera halmbalar för att gynna
humlor på Hushållningssällskapets försöks- och demonstrationsgård Sandby gård, Österlen.
Demonstrationen har visats upp på fältvandringar och gårdsbesök och kommer att finnas kvar även
efter projektets slut.
Resultaten från projektet har även spritts vid följande möten och fältvandringar, i urval:
•
•
•
•

Fältvandring i projektet ”Odla för nyttodjur”, ca 30 deltagare, 2019-07-16.
Fältvandring med ERFA-grupp för ekologiska lantbrukare på Österlen, ca 15 åhörare, 201907-08.
IPM-dag på Helgegården i Skepparslöv, ca 200 åhörare, 2019-05-23.
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, årsmöte. Bjärsjölagård. Ca 100 åhörare. 2019-02-12.

En vetenskaplig artikel om projektets resultat är under förberedelse: Lindström, S.AM, Herbertsson, L.
& Rundlöf, M. Straw bales for bumble bees. In prep.
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