
Nu kan ditt företag bidra till biologisk 
mångfald och ett rikare odlingslandskap!
Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt för att skapa 
fler blommande fält i Sveriges åkerlandskap. Projektet 
genomförs av Hushållningssällskap från Skåne i söder till 
Luleå i norr. Syftet är att skapa fler blommande fältkanter på 
åkermark, och ge framför allt pollinerare och insekter mat 
och skydd.

Varför behövs Hela Sverige Blommar? 
Vår livsmedelsförsörjning är beroende av den biologiska 
mångfalden. Ett rikt och varierat odlingslandskap gynnar 
även människors välbefinnande. Blomsterremsor i 
odlingslandskapet gynnar pollinerare, insekter, fåglar och 
fältvilt genom att ge mat, skydd och transportvägar. I 
slättlandskapet är det ofta brist på örtrika gräsmarker, vilket 
gör att blomsterremsorna fungerar som komplement för föda 
och skydd i dessa områden! 

Hur kan ni bidra?
Blomsterblandningar oftast är kostsamma. Inte bara i form av 
utsäde, utan även kostnader kopplat till arbetsinsats och sådd 
av blomsterremsorna. Om lantbrukaren kan få hjälp med en 
liten del av odlingen tror vi att många fler vill engagera sig för 
att berika odlingslandskapet.  
Alla bidrar med något i projektet. Sponsorer bidrar med 
ekonomiska resurser till bland annat inköp av fröer och 
marknadsföringsinsatser såsom skyltar mm. Lantbrukare 
ställer upp med areal och kostnader för sådd av 
blomsterremsor. Hushållningssällskapet står för 
projektledning och det administrativa arbetet med att hitta 
intresserade lantbrukare, förse dem med fröer och arbetet 
med att synliggöra projektet.

Mål 2022 
Under 2022 vill vi plantera fler 

blomsterremsor och blommande trädor 
än 2021! 

2021 såddes 
32,5 ha 

blommande 
fältkanter - vilket 

motsvarar 65 
fotbollsplaner!   

Målet 2022 är att få med 80 lantbrukare

 och sponsorer i projektet.

Förra året hade vi 65 lantbrukare som deltog 

Vi behöver er hjälp 

för att nå målet! 



Genomförande 2022 
Vad bidrar de olika parterna med inom projektet? Hur synliggörs medverkande i 
Hela Sverige Blommar och vem ska man kontakta för mer information?  

Sponsorer 
Sponsorer bidrar med ekonomiska resurser till 
projektet. Som sponsor kommer er logga synas på 
alla skyltar för Hela Sverige Blommar i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge. Det ges även möjlighet att 
träffa lantbrukarna under en planerad 
mångfaldsdag och synas direkt i odlarbrevet. 
Engagemanget i Hela Sverige Blommar kan 
användas inom företagets miljö och 
hållbarhetsarbete, samt marknadsföring. Miljö och 
hållbarhetsengagemanget kan marknadsföras till 
företagets kunder, som tydligt kommer kunna se 
resultatet på landsbygden.  

Lantbrukare 
Lantbrukarna ställer upp och bidrar med sådd 
samt areal för de blommande fältkanterna. Att så 
blommande fältkanter innebär ett extra arbete 
under den redan hektiska våren eftersom sådden 
görs separat från övriga grödor. Lantbrukarna 
väljer ut en lämplig plats på sin areal för att så 
blomsterremsorna, som fleråriga eller ettåriga. 
Vanligtvis sås ettåriga remsor i fältkanterna och de 
fleråriga som skyddszoner intill vattendrag eller 
som mindre blommande fält. 

Hushållningssällskapet 
Kalmar Kronoberg Blekinge 
Hushållningssällskapet bidrar med personal som 
administrerar, projektleder och ser till att  
lantbrukarna får fröer. Hushållningssällskapet 
jobbar aktivt med att sprida och marknadsföra 
projektet.

Vad händer inom projektet 2022? 

Skyltar i fält 
Alla lantbrukare kommer få tilldelat en Hela 
Sverige Blommar-skylt som placeras i 
fältkanten. På de lite större skyltarna som 
synliggör projektet för allmänheten  kommer 
alla medverkandes loggor att finnas. 

Kontakt med media 
Vi planerar att kontakta media vid sådd och 
blomning, såväl radio, lokaltidningar som lokal 
TV i syfte att belysa kampanjen för 
konsumenter. 

Sociala medier 
I Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg 
Blekinge sociala medier kommer vi 
kontinuerligt att följa upp hur 
blomsterremsorna etableras, utvecklas och 
blommar. 

Fältdag – biologisk mångfald 
Om det finns intresse kommer vi under juni 
att hålla en dag i fält med tema biologisk 
mångfald. Ett ypperligt tillfälle för sponsorer 
och lantbrukare att träffas kring det 
gemensamma projektet. 

Odlarbrev 
Alla lantbrukare får vid utdelning av fröerna 
odlingsinstruktioner. Till dessa 
odlingsinstruktioner bifogas ett brev där 
deltagarna i projektet synliggörs.  

Sponsorbrev & möte 
I slutet av säsongen kommer vi att  
sammanställa resultatet i antal sådda hektar 
och medverkande lantbrukare, hur 
spridningen av kampanjen har sett ut och 
inkomna förbättrings-förslag och utveckling.   

Vill du veta mer? 

Kontakta våra 

projektledare!

Kontaktuppgifter: 

Nilla Mårtensson  070-148 81 49
nilla.martensson@hushallningsallskapet.se

Anna Hermansson  073-680 58 69 
anna.hermansson@hushallningssallskapet.se

Fröblandningar 
Inom projektet är det planerat att tillhandahålla fröblandningar av två typer. En fröblandning 
som är ettårig och en fröblandning som blommar under minst två säsonger. Varje 
lantbrukare tilldelas inom projektet en fröpåse på 10 kg som räcker till cirka 0,5 ha. Bägge 
fröblandningarna är komponerade för att gynna olika arter av pollinatörer och blomma under 
en längre tid.  

 Ettåriga blandningen 

Den ettåriga blandningen blommar enbart under 
det året som den sås. Blandningen lämpar sig att 
använda längs med fältkanter, där placering inte 
är permanent över flera år. Blandningen innehåller 
Honungsört, Perserklöver, Blodklöver & Bovete.  

Fleråriga blandningen 

Den fleråriga blandningen innehåller 
vallbaljväxter som blommar under flera år. 
Denna blandning är tänkt att odlas på platser 
där den får finnas kvar mer permanent. 
Exempelvis längs skyddszoner till vattendrag 
eller trädad mark.  Blandningen innehåller 
Vitklöver, Kärringtand, Rödklöver, Gul 
Sötväppling och Kummin.  
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