
  

HELA SVERIGE BLOMMAR - HALLAND  
HJÄLP OSS ATT BIDRA TILL ETT RIKARE ODLINGSLANDSKAP I HALLAND  

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare, näringslivsaktörer och 
Hushållningssällskapen i Sverige. Projektets syfte är att så blommande fältkanter i åkerlandskapet 
för att gynna pollinerande insekter som humlor och bin. Kan du som lantbrukare odla 0,5 ha 
blommor på din mark? Vill du få Hela Halland att blomma? 

Hela Sverige Blommar  

Hela Halland Blommar är ett delprojekt inom det nationella arbetet Hela Sverige Blommar. Under 
2021 deltog närmare 700 lantbrukare och 40 sponsorer till att en blommande yta motsvarande 1000 
fotbollsplaner planterades runt om i Sverige! I Halland deltog 40 lantbrukare som tillsammans sådde 19 ha. 
Kampanjen uppmärksammades brett i tidningar, radio och TV både lokalt och nationellt. Under 2022 deltar 
alla Sveriges Hushållningssällskap och målet är att så 1000 ha blommor tillsammans med deltagande 
lantbrukare och sponsorer. 

I Halland gör ekonomisk sponsring från HKScan, Länsstyrelsen i Hallands län och Visit 
Halland och Coop i Varberg det möjligt att driva projektet och dela ut fröer. Vill du vara med och 
så blommande fältkant eller träda på din åkermark? Anmäl dig till Hela Sverige Blommar – Halland! 

Så fungerar det 

Som deltagande lantbrukare kommer du tack vare den ekonomiska sponsringen från HKScan, 
Länsstyrelsen i Hallands län, Visit Halland och Coop i Varberg kostnadsfritt få blomsterfröer att odla 
på din åkermark. Deltagande lantbrukare får genom projektet utsäde för 0,5 ha, alltså 10 kg frö. I projektet 
finns det två fröblandningar att välja på. En ettårig eller en flerårig blandning. Fröerna etableras likt en 
vallgröda på 1–2 cm djup. Den fleråriga blandningen blommar i ca tre år och ska med fördel putsas när 
första årets blommor blommat ut. Blomsterblandningarna är godkända att använda som förgröningsstöd i 
EU-ansökan, prata med våra EU-rådgivare så får du hjälp. 

 

 

 

 

 

Fröerna kommer kunna hämtas under utlämningsdagar på Agrocenter i Falkenberg eller på Lilla Böslid i 
Halmstad under våren. För att synliggöra initiativet mot förbipasserande och allmänhet finns det möjlighet 
att få tilldelat en ”Hela Sverige Blommar”- projektskylt att sätta upp i sin fältkant. Under juni/juli planerar 
vi att genomföra en fältdag där alla medverkande och sponsorer i Halland ska kunna träffas kring projektet 
och lära sig mer om mångfaldsinsatser i odlingslandskapet. 

 

Ettårig blandning Flerårig blandning 
Bovete Bovete Sötväppling 
Honungsört Honungsört Kummin 
Blodklöver Rödklöver  
Solros Vitklöver  
Doftklöver Kärringtand  

 
  



 

Anmälan  

För att anmäla dig till Hela Sverige Blommar - Halland kontakta Växtodlingsrådgivare Sofie Pålsson på 
sofie.palsson@hushallningssallskapet.se eller prata med din rådgivare. Märk mailet med Hela Sverige 
Blommar. Det finns begränsad mängd fröer, först till kvarn gäller. Gårdar som odlar mer än 10 ha åker är 
prioriterade i projektet.  

Har du mark som går längsmed Kattegattleden eller längs E6:an som är väl synlig? Vi letar specifikt 
efter platser längs cykelleden och E6:an som är synliga och där vi kan sätta upp en skylt så att projektet och 
initiativet syns för allmänheten. Kontakta Sofie om du har möjlighet att så blommor i ett exponerat läge. 

Som deltagande lantbrukare:  

• Du får genom projektet 10 kg blomster fröer för sådd på 0,5 ha. HKSCAN, Länsstyrelsen i 
Hallands län, Visit Halland och Coop i Varberg står för sponsring. 

• Du får en ”Hela Sverige Blommar”-skylt att sätta i fältkanten.  

• Odlingsrekommendationer för fröblandningen. 

• Du står själv för sådd och skötsel av fröerna på din åkermark. 

• Du har möjlighet att använda fältkanten som ekologisk fokusareal i din EU-ansökan. Om du 
behöver hjälp kontakta Hushållningssällskapets rådgivare! 

• Du kommer i sommar få en inbjudan till en fältdag där alla projektets medverkande samlas för 
en dag i fält.  

• Tillsammans med hundratals lantbrukare runt om i Sverige hjälper DU till med att göra en insats 
för lantbruket och din närmiljö. Engagemanget kommer att glädja både dig själv och din 
omgivning.  

 

Blomsterblandningen är till för att etableras på brukad åkermark. Blandningen skall inte sås ut utanför brukade fält.  Har 
du naturliga områden med gräs och blommor? Har du betesdjur? Är du intresserad av att göra insatser för biologisk mångfald 
på andra ytor? Ett tips är att kolla in Jordbruksverkets hemsida där du finner bra information och inspiration om andra 
mångfaldsinsatser som kan passa på just din mark  Biologisk mångfald - Jordbruksverket.se 
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