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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna handbok är att öka kunskapen om nyttodjur som polline-
rar grödor eller begränsar skadegörare i svensk växtodling genom att samla information som 
hjälper till att välja vilka växtarter som kan odlas i blomremsor för att effektivt främja och 
stödja nyttodjurens populationer. Vi har samlat vetenskapliga belägg om effekter på nyttodjur 
för 40 växtarter. Vi sammanfattar praktiska erfarenheter av att odla dessa växtarter och ger 
en översikt över både generella och artspecifika odlingsanvisningar. 
 
Sammanställningen innefattar också möjliga problem med att odla vissa arter. I arbetet med 
att ta fram denna handbok genomförde vi ett fältförsök där vi testade tio växtarters potential 
att bli ogräs i nästa års gröda. Försöket visade att risken för att de tio arterna ska bli ogräs i 
efterföljande sockerbetsodling är liten.  
 
Handboken är tänkt att användas som uppslagsverk för lantbrukare och rådgivare som vill 
välja arter till sin blomremsa. Beroende på syftet med blomremsan kan man välja olika arts-
ammansättning. Vill man gynna pollinerande humlor är det bra att välja blommor som ger 
gott om pollen och nektar i ganska djupa blommor från vår till höst. För att gynna naturliga 
fiender till skadegörare kan det vara bättre att fokusera på grundare blommor vars pollen och 
nektar är mer lättillgängligt. Vi sammanfattar de vetenskapliga beläggen för hur bra 40 olika 
växtarter är för att främja olika typer av nyttodjur. Vi har också samlat information om dessa 
växtarter uppförökar skadeinsekter eller sjukdomar. Sist, men inte minst, har vi sammanställt 
lantbrukares praktiska erfarenheter av att odla de 40 växtarterna. 



  

Summary 
 

The overall purpose of this handbook is to increase the knowledge about beneficial animals 
that pollinate crops or limit pests in Swedish crop production by gathering information that 
helps to choose which plant species can be grown in flower strips to effectively benefit and 
support populations of beneficial animals. We have compiled the scientific evidence on ef-
fects on beneficial animals for 40 plant species. We summarize practical experiences of grow-
ing these plant species and provide an overview of both general and species-specific cultiva-
tion instructions. 

The handbook also includes possible problems with growing certain species. In the work of 
producing this handbook, we carried out a field trial where we tested the potential of ten 
plant species to become weeds in next year's crop. The experiment showed that the risk of 
the ten species becoming weeds in subsequent sugar beet cultivation is small.  

 
The handbook is intended to be used as an encyclopedia for farmers and advisors who want 
to select species for their flower strip. Depending on the purpose of the flower strip, you can 
choose different species composition. If you want to favor pollinating bumblebees, it is good 
to choose flowers that provide plenty of pollen and nectar in fairly deep flowers from spring 
to autumn. To benefit natural enemies of pests, it may be better to focus on shallower flo-
wers whose pollen and nectar are more readily available. We summarize the scientific evi-
dence for how good 40 different plant species are at benefitting different types of beneficial 
animals. We have also gathered information on whether these plant species reproduce insect 
pests or diseases. Last, but not least, we have compiled farmers' practical experiences of 
growing the 40 plant species.  



  

Förord 
Ett enkelt och effektivt sätt att öka både mängden och mångfalden av nyttoinsekter, liksom 
de tjänster de utför (t. ex. pollinering och biologisk kontroll av skadegörare), är att så in blom-
mor i remsor i och runt grödan. I den här handboken presenterar vi 40 växtarter som kan od-
las för att främja nyttoinsekterna. Vi tar också upp potentiella problem, såsom risken för att 
växtarten blir ogräs samt risken att sådd av blomremsor faktiskt skulle kunna locka till sig ska-
degörare och/eller öka deras populationer. 
 
Den här handboken fokuserar på de möjligheter och utmaningar som finns när det gäller att 
öka matproduktionen samtidigt som man behåller ett levande och rikt odlingslandskap. Vi 
hoppas att handboken kan vara till hjälp för både lantbrukare och rådgivare som vill öka grö-
dornas produktion genom att dra nytta av insekter som finns i odlingslandskapet och som ut-
för ekosystemtjänster som gynnar växtodlingen, så kallad ekologisk intensifiering. 
 
Handboken är en uppföljare av skriften Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slätt-
landskapet. För mer information om att gynna biologisk mångfald i allmänhet genom att odla 
blomremsor, se Lindström (2009) Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättland-
skapet. (https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-002564) 



  

Tack 
Färdigställandet av denna handbok kan inte tillskrivas endast en person utan är frukten av idéer 
och hårt arbete utfört av engagerade biologer, ekologer, agronomer och intresserade odlare i 
samverkan. Denna handbok främjades mycket av bidragen i författande och insamling av bak-
grundsmaterial från Maria Viketoft och Neus Rodriguez-Gasol (båda SLU) samt Lisa Conrad, 
Iréne Kamnert och Torbjörn Ewaldz  (alla från Hushållningssällskapet Skåne), Anna Douhan Sun-
dahl (tidigare SLU, nu Hushållningssällskapet).  
Projektet påbörjades som en direkt följd av det hårda och hängivna arbete som startades och 
utfördes av Sandra Lindström (nu Jordbruksverket, tidigare Hushållningssällskapet Skåne). He-
lena Elmquist (Odling i Balans) var oumbärlig i organiserandet av väsentliga punkter i det fråge-
formulär som skickades ut till jordbrukarna. 
Vi är tacksamma för finansieringen som gjort detta projekt möjligt – speciellt från Jordbruks-
verket och LRF. Vi hoppas att denna handbok blir ett användbart hjälpmedel för jordbrukarna. 
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Inledning 
 

Nyttodjur är organismer, t. ex. ryggradslösa djur såsom insekter, spindlar och kvalster, som ut-
för tjänster som är till gagn för människan (Bommarco m. fl., 2013). Exempel på sådana eko-
systemtjänster är pollinering och biologisk kontroll av skadegörare (Reid m. fl., 2005). Dessa 
tjänster är tydligt sammankopplade med vår matproduktion, t. ex. bidrar pollinatörerna till 
ökade skördar av t. ex. raps, åkerbönor och baljväxter (IPBES 2016). Biologisk kontroll kan 
minska mängden skadeinsekter i lantbrukets grödor, vilket kan leda till lägre behov av kemiska 
växtskyddsmedel och till högre skördar. 
 
Insektspollinering ökar skörden i 85 % av grödorna som odlas i Europa (Williams, 1994) och på 
en global nivå är 75 % av grödorna (och ca 88 % av de vilda växtarterna) helt eller delvis bero-
ende av pollinering utförd av djur (IPBES, 2016). På samma sätt kan en ökning av rovinsekter i 
odlingslandskapet (biologisk kontoll av skadegörare) minska mängden skadeinsekter (Tschumi 
m. fl., 2015 och Altieri and Wilson, 2010). Dessutom är nyttoinsekter föda för fåglar och andra 
djur men kan också bidra som nedbrytare av organiskt material. 
 
I denna handbok kommer vi att fokusera på de tjänster som nyttoinsekterna utför, särskilt pol-
linering och naturlig biologisk bekämpning. Etablering av blomremsor som producerar pollen 
och nektar kan främja pollinering i blommande grödor genom att attrahera pollinatörer och 
öka deras populationer över tid. Blomremsor kan också öka mängden rovinsekter, vilket kan 
minska behovet av växtskyddsmedel. 
 

Sphaerophoria Foto: N. Rodriguez-Gasol 

Sphaerophoria foto: N. Rodriguez-Gasol 
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Varför gynna nyttoinsekter? 
 
Det är väl känt att insekter såsom bin är viktiga pollinatörer men det finns många andra och 
mindre kända typer av insekter som också kan hjälpa till med pollinering och växtskydd. Ett 
välkänt exempel är nyckelpigorna som, både som larver och vuxna, är naturliga fiender till blad-
löss och äter dessa med god aptit. Flera arter av blomflugor äter bladlöss när de är larver men 
är pollinatörer som vuxna. Kortvingar är rovdjur på sniglar och andra skadedjur. 
 
Små förändringar som att plantera blomremsor längs fältkanter eller andra marginalområden 
kan märkbart öka populationerna av dessa nyttoinsekter och dessutom öka grödans produkti-
vitet. Om de blommande växtarterna är noggrant utvalda för det område där de ska odlas, kan 
de frodas med mycket lite underhåll. Odlare med erfarenhet av att odla blomremsor tycker ofta 
att blomremsorna gör odlingslandskapet vackrare och ökar den biologiska mångfalden. 
 
Det senaste århundradet har odlingslandskapet förändrats dramatiskt. Matproduktionen har 
ökat i takt med förbättrad teknik, växtförädling och tillgång till insatsmedel. Samtidigt har land-
skapet förlorat mycket av sin variation och det finns mindre pollen- och nektarproducerande 
ogräs i fälten. Detta har gjort att det finns farhågor om att viktiga ekosystemtjänster minskar. 
 
För att möta samhällets krav på ökad produktion av livsmedel samtidigt som miljömålen nås 
behövs nya metoder inom växtodlingen. En möjlig väg framåt är att lära sig att gynna nyttoin-
sekter i växtodlingen, så kallad ekologisk intensifiering. Ekologisk intensifiering av växtodlingen 
innebär att man utgår från grödans vanliga problem i ett område, t.ex. bristande pollinering 
eller återkommande problem med bladlöss. Därefter identifierar man de nyttodjur som kan 
hjälpa till att minska problemet. Nästa steg är att ta reda på vad som begränsar nyttodjurens 
populationer, till exempel brist på föda tidigt på våren. Slutligen kan man anpassa en insats för 
att gynna nyttodjuren som man önskar, till exempel genom att odla blomremsor med arter som 
passar det identifierade nyttodjuret. Ekologisk intensifiering kan alla växtodlare arbeta med, 
konventionella som ekologiska. Rätt utformat kan ekologisk intensifiering leda till bibehållna 
skördenivåer samtidigt som användningen av växtnäring och växtskydd minskas, eller till ökade 
skördar med bibehållna insatser av växtnäring och växtskydd. 
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Vilka är nyttodjuren?   
 
Insekter är de mest förekommande och mest varierande typen av 
nyttodjur vi kan hitta i jordbrukslandskapet och att stödja nyttoin-
sekterna genom blomremsor är hjärtat i denna handbok. 
 
Nyttoinsekterna kan delas in i olika grupper beroende på de tjänster 
som de utför: 
a) Pollinatörer, t. ex. fjärilar, bin, flugor och en del skalbaggar. Det 

kan röra sig om insekter som besöker blomman för att få energi 
från den (i form av pollen och/eller nektar) och på så sätt flyttar 
pollen från blomma till blomma vilket gynnar fröproduktionen 
hos växten. 

b) Predatorer (rovdjur), som lever på skadeinsekter. Som exempel 
kan nämnas guldögonsländor, nyckelpigor, kortvingar och jord-
löpare. 

c) Parasitoider, dvs insekter som lägger ägg på eller i skadeinsek-
ter. Deras nykläckta larver lever på och dödar skadeinsekten. 
 

En del typer av nyttoinsekter tillhandahåller olika tjänster beroende på vilken fas i livscykeln 
som de befinner sig i. Blomflugor är t ex utmärkta pollinatörer som vuxna, medan larverna är 
glupska predatorer på bladlöss, skalbaggar, trips och larver av andra arter. De nyttodjur som 
inte är insekter utgör en mycket skiftande grupp av predatorer, som inkluderar spindlar, en viss 
typ av nematoder (som angriper insektslarver i marken) och kvalster som äter trips och skade-
kvalster. 
 
Andra viktiga nyttodjur som kan nämnas är fladdermöss och fåglar som lever på skadeinsekter 
och frön (inklusive ogräsfrön). Nedan kommer vi att presentera en del av de mer vanliga ty-
perna av nyttoinsekter. Listan är absolut inte fullständig men kan förhoppningsvis vara använd-
bar för identifiering av några av de mest vanligt förekommade nyttoinsekterna som kommer 
att besöka blommorna om du bestämmer dig för att etablera blomremsor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombus muscorum  foto: A. Sundahl  
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Pollinatörer 
 

Bin (humlor, solitärbin och tama honungsbin) är troligtvis de pollinatö-
rer som flest känner till. Bin har en fast boplats. Honorna samlar pollen 
som de tar med sig tillbaka till boet för att mata de nykläckta indivi-
derna med. Det måste finnas föda inom flygavstånd till boplatsen un-
der hela deras aktiva period. Vissa solitärbin är bara aktiva under ett 
par veckor under året, medan humlorna är aktiva från tidig vår till sen 
höst.  
 
Det finns nästan 300 bi-arter i Sverige (Artdatabanken.se 1), varav 98 är 
på nedgång och rödlistade (Nieto m.fl., 2014). De största hoten mot 
populationerna av bin är det minskade utbudet på föda (både som ge-
nerell brist och som ojämn tillgång till föda under säsongen), brist på 

boplatser, angrepp från parasiter och patogener, klimatförändringar 
och vissa typer av växtskyddsmedel (IPBES, 2016). 

 
En del bin och humlor är generalister (t. ex. stenhumlan Bombus lapidarus), vilket betyder att 
de söker föda i många olika växtarters blommor. Andra arter är specialister (t. ex. väddsandbiet 
Adrena hattorfiana) som bara kan samla pollen från en eller några få växtarter. Ett bis förmåga 
att söka pollen och nektar från en blomma beror delvis på biets längd på tungan. Långtungade 
humlor (såsom trädgårdshumla Bombus hortorum) kan komma åt blommor med djupa nekta-
rier (”nektarbehållare”) men har problem med blommor som har ytligare nektarier. Dessa lång-
tungade humlor tycks tyvärr vara på nedgång i Sverige, ett fenomen som är kopplat till en 
minskning av rödklöverodling (Bommarco m.fl., 2012). Korttungade arter (t. ex. grävbin och 
vägbin) är mer effektiva på att samla föda i blommor med ytliga nektarier (Benton, 2006). Ma-
joriteten av bi-arterna i Sverige är solitärbin (ca 250 arter). 
 
Bin behöver både pollen (proteinkälla) och nektar (socker/energikälla). Förutom under sin över-
vintringsperiod behöver bin en kontinuerlig tillgång till blommor under sin aktiva period. Hos 
humlorna övervintrar bara en drottning. Hos vissa arter av humlor kommer drottningen fram 
från sin övervintringsplats under tidig vår och behöver då tillgång till blommor för att överleva 
och kunna bygga upp reserver med vilka hon kan börja lägga ägg och starta sin koloni. Tidigt 
blommande arter är emellertid inte så vanliga i det svenska landskapet med undantag för ett 
mindre antal arter, t. ex. lungört, alsikeklöver och rödplister. Humlorna kommer sedan att fort-
sätta att söka föda under sommar och höst för att mata sin avkomma och bygga upp reservlager 
(fett) för kommande övervintring. 
 
En annan sak att ha i minnet är att bin, precis som andra pollinatörer, behöver ha ett så kort 
avstånd som möjligt mellan födostället och boet. Bin, oavsett om det är solitärbin eller bin som 

 
1 https://www.artdatabanken.se/en/the-red-list/ 

Solitäribi foto: N. Rodriguez-Gasol 
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bygger samhällen, behöver födokällor som befinner sig inom flygavstånd från boet. Detta av-
stånd varierar från mindre än 300 m för små solitärbin till ca 1400 m för stora solitärbin (Zur-
buchen m. fl., 2010). Men även om ett bi kan flyga denna distans för att hämta föda, säger en 
tumregel att avståndet mellan bo och födoställe sällan överstiger 150 meter för mindre arter 
(Hofmann m. fl., 2020). 
 
En del bi-arter övervintrar som vuxna, t. ex. humledrottningar. Dessa insekter behöver en säker 
och skyddad plats för övervintringen, såsom en grund håla under ett isolerande lager av löv på 
marken som exempelvis övergivna musbon. Högt gräs och buskage kan också erbjuda skydd. 
Att rädda dessa livsmiljöer är väldigt enkelt i de flesta fall. 
 
Fjärilar och malar 
 

Fjärilar lever på nektar och är viktiga pollinatörer av vilda 
växter i synnerhet. I det öppna jordbrukslandskapet i Sve-
rige finns det många olika dagfjärilar (Haldén 2). Fjärilar 
hämtar föda i blommor såsom blåklint, åkervädd, rödklint 
och väddklint, honungsört och perserklöver. Vissa arter är 
växtskadegörare, t. ex. smultronsikelvecklaren och kålflyet, 
vilka lägger ägg på eller nära kålgrödor, jordgubbar och 
andra liknande växtarter. Larverna av dessa arter äts av fåg-
lar och guldögonsländelarver samt flera arter av skalbaggar. 
 
I likhet med humlor övervintrar många fjärilar i lövrester 
som ägg, olika larvtyper eller som puppor.  Detta är ännu 

en anledning till att låta höstskräp ligga kvar på plats längs fältkanter eller andra marginella 
områden. 
 
Flugor 
 
Blomflugor utnyttjar landskapet på ett annat sätt än bin, eftersom 
de inte har en fast boplats att utgå ifrån. Som vuxna är blomflugor 
vanligt förekommande besökare på blommor där de fungerar som 
utmärkta pollinatörer när de samlar nektar och pollen. Som larver 
är de glupska rovdjur på bladlöss. Detta innebär att de är naturliga 
fiender till skadegörare i exempelvis stråsäd som larver och som 
pollinatörer i grödor med grunda blommor som vuxna. Blomflugor 
är också en födoresurs för andra ryggradslösa djur eftersom både 
spindlar och ibland getingar drar nytta av blomflugornas blombesök 

 
2 Fjärilar i odlingslandskapet: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fjarilar-i-odlingslandskapet.html 

Citronfjäril  foto: N. Rodriguez-Gasol 

Blomflugor  foto: N. Rodriguez-Gasol 
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och antingen väntar i bakhåll (krabbspindlar) eller jagar dem aktivt (getingar). 
 
Insekter som rovdjur  
 

Kända rovdjur är guldögonsländan och nyckelpigan, men det 
finns även vissa stekelarter och skalbaggar (t. ex. kortvingar, jord-
löpare med flera) som lever som rovdjur. Vuxna guldögonsländor 
är inte sparsmakade utan kan äta bladlöss, kvalster, små skalbag-
gelarver och insektsägg, medan guldögonsländans larver är sär-
skilt effektiva för att bli av med bladlöss. En viktig flaskhals för 
populationerna av guldögonsländor är dock tillgången på blad-
löss för unga larver. Nykläckta larver kan ofta dö av svält eller av 
att själva bli utsatta för rovdjur om det inte finns tillräckligt med 
tillgänglig föda (Brodeur m.fl., 2018). Guldögonsländor som 

övervintrar som vuxna kan drabbas av hög dödlighet om det inte finns några bra övervintrings-
platser tillgängliga, platser som är skyddade från elementen, såsom sprickor i trädbark. Att 
lämna trädrester eller fallna/döda stockar på plats kan därför ge utmärkta övervintringsplatser 
för dessa imponerande rovdjur. 
I likhet med guldögonsländan är nyckelpigan ett rovdjur både som 
ung och vuxen, med bladlöss som huvudsaklig föda men även kvals-
ter. Beroende på art kan en enda vuxen nyckelpiga äta 25 till 40 blad-
löss per dag (Dock-Gustavsson m.fl., 2016). Andra viktiga rovdjur är 
gruppen kortvingar, t. ex. jättekortvingen som bland annat är rovdjur 
på sniglar. Även marklevande skalbaggar, t. ex. jordlöpare, äter 
glupskt på andra små insekter, bladlöss, skalbaggslarver, kålflugelar-
ver och sniglar. I likhet med guldögonsländan behöver skalbaggarna 
skyddade platser att övervintra, exempelvis under bark, under 
stockar, i bergväggar och under torrt gmmalt gräs/lövrester. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Kortvingar:  Ocypus olens Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

Guldögonsländor  foto: M. Jonsson 

Kortvingar  foto: D. Ullrich3 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Parasitoider 
 

4Parasitsteklar är parasiterande insekter. Det betyder 
att de lägger ägg i eller på andra insekter, och ofta äter 
upp sin värd när de kläcks. De är en stor undergrupp 
inom ordningen steklar (dit även t.ex. bin räknas) och 
består av tusentals arter i Sverige. Till skillnad från 
humlor och andra samhällsbyggande släkten är para-
sitsteklarna solitära och kännetecknas av en intressant 
livscykel. Äggläggande honor söker upp sin specifika 
värdinsekt och lägger sina ägg i eller på värden. När 
larverna kläcks börjar dessa konsumera den fortfa-
rande levande värden som hålls vid liv tills larverna är 

redo att lämna sin värd. Några av de viktigare parasitsteklarna 
i Sverige parasiterar rapsbaggar, medan andra (t. ex. Pemphredon, se bild) parasiterar skadegö-
rare som bladlöss och vita flygare (Dock-Gustavsson m.fl., 2016). Ängsskinnbaggar i släktet 
Lygus (som är växtskadegörare i många grödor), parasiteras förutom av bracksteklar och 
brokparasitsteklar, också av parasitflugor (Rämert m.fl., 2009).  
 
Förutom värdinsekter behöver parasitoiderna även boplatser och de vuxna insekterna behöver 
även alternativa födokällor. Boplatser kan vara stjälkar av döda växter eller buskar. Parasit-
steklar i släktet Pemphredon borrar t.ex. in sig i gamla döda växtstjälkar och lägger sina ägg i 
kamrar – och de lägger också upp ett proviantförråd med dödade byten tillsammans med äg-
gen! Att lämna kvar gamla grenar och växtrester som boplatser är ett enkelt sätt att stödja 
dessa parasitoider. 
 
Som vuxna äter parasitoider nektar och pollen (Heimpel & Jervis, 2005). Närvaron av blommor 
hjälper till att upprätthålla populationerna av parasitsteklar och även populationer av andra 
naturliga fiender under perioder med låg förekomst av skadeinsekter, vilket gör att de finns på 
plats i tillräckligt antal när skadeinsekterna väl uppträder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Link to license: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en photo was cropped slightly. https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Pemphredon_sp.jpg 
 

Pemphredon spp.  foto: W. Cranshaw4 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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Behoven hos nyttoinsekter 
 
Nyttoinsekterna har fyra grundläggande krav:  
 
(1) skydd – både under aktiva faser av livscykeln och på 
övervintringsplatserna,  
(2) energiresurser såsom nektar,  
(3) alternativa värdar eller bytesresurser och  
(4) proteinkällor som pollen.   
 
Att tillhandahålla dessa krav för nyttoinsekterna behö-
ver inte vara svårt, om du förstår vilka de är och vilka 
möjligheter som finns för att tillmötesgå dem. Till exem-
pel kan det redan finnas övervintrande skydd på eller 
nära jordbruksmarker i form av fallna träd, högar med 
grenar och löv eller stengärden (Jordan m.fl., 2018). Att lämna dessa "naturliga" och ofta grova 
landskapselement kan ge en värdefull livsmiljö för många nyttoinsekter såsom solitärbin, hum-
lor och skalbaggar bland andra.   
 
Nektar- och pollenresurser är något mer komplicerade eftersom de kräver specifika blom-
mande växtarter som är tillgängliga för specifika insektstyper. Vissa blommor är endast tillgäng-
liga för insekter med vissa egenskaper, såsom långtungade bin. Vissa blommor, såsom rödklö-
ver, är djupare och kräver en längre tunga för att komma åt nektarn. Å andra sidan kräver kort-
tungade bin (t. ex. honungsbin) blommor som har en grundare blomma, t. ex. gurkört, som är 
mer tillgänglig för dessa bin. I jämförelse ses blomflugor ofta på eller nära blommor med en 
platt eller öppen blomma, till exempel kornvallmo eller ringblomma, där de äter, vilar och träf-
far sin partner. Beroende på vilka insekter man vill gynna kan man välja rätt arter i sin blom-
remsa. Om man vill gynna en mångfald av insekter behöver man också en mångfald av växtarter 
i blomremsan, gärna med olika egenskaper hos blommorna. Förutom en rad olika blomformer, 
är olika blomningstider också önskvärda. Inga enstaka blomsterarter bör vara dominerande och 
blomningstiderna bör överlappa varandra så att det hela tiden finns födokällor för bofasta eller 
tillfälligt besökande insekter (Sardiñas m. fl., 2018). Friska, täta bestånd av en blandning av 
blommande växtarter ger också stark konkurrens mot ogräs, särskilt om blomremsorna sås ti-
digt på våren innan ogräsen har etablerats. 
 
 
 
 
 
 
 

Nykelpiga Foto: M. Jonsson 
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Egenskaper hos blommorna  

 
Insekter och blommande växter har utvecklats tillsam-
mans i miljontals år och under den tidsperioden har ett 
system av specialisering av blomegenskaper utvecklats 
(blomfärg, form, symmetri, doft, nektardjup, näring etc.) 
för att locka pollinatörer. Denna typ av specialisering hjäl-
per växten att sprida sitt pollen till individer av samma 
art, vilket säkerställer effektiv befruktning. Samtidigt 
hjälps insekten eftersom belöningen från växten är speci-
fik för insekternas behov. 
 
Det finns kombinationer av blomformer, färger, dofter 
och andra egenskaper som lockar pollinatörer med spe-
cifika fysiska egenskaper (från Howe & Westley, 1988). 
Bin lockas mest till blommor som doftar sött, är öppna under dagen och har en platt blomform. 
Bin föredrar dessutom blommor som har nektar som är rik på sockerarter och som har en stor 
mängd proteinrikt pollen. Några exempel är solrosor, gurkört, liten blåklocka och rödklöver. Det 
finns också fysiska egenskaper som bara är synliga för bin, såsom UV-mönster. 
 
Fjärilar föredrar blommor där nektarn sitter djupt ner i blomman eller har en nektarsporre, som 
akleja, som kan nås med deras långa stråliknande snabel. Andra växter som lockar fjärilar är 
ringblommor, klöver, malva och rosenskära. En blomma som har utvecklats tillsammans med 
pollinerande fjärilar kommer sannolikt att ge mer belöning för mindre ansträngning i blomman 
och attrahera till fortsatta pollineringstjänster från fjärilens sida. Vilket innebär att det är troli-
gare att se en fjäril på en klöverblomma än en solros, även om det sistnämnda ändå är fullt 
möjligt. 
 
Andra egenskaper som gör blommor användbara för specifika insekter är blomningstiden, ex-
empelvis kommer tidigt blommande arter (lungört, backsippa) att besökas av insekter som dy-
ker upp tidigt på våren (t. ex. humledrottningar). 
 

Fröblandningar för blomremsor 
 
När man ska välja växtarter som ska ingå i en blomremsa behöver man ha flera aspekter i 
åtanke. Man behöver ta hänsyn till platsen där blomremsan ska ligga och vad som präglar den 
- markfuktighet, skugga, vindexponering etc. avgör vilka växter som kan trivas på platsen. Valet 
mellan ettåriga och fleråriga växter beror på hur länge man tänker behålla blomremsan. En 
ettårig blomremsa kan med enkelhet flyttas runt i växtföljden, men kräver att man köper nytt 
utsäde och upprepar etableringen varje år. Det dröjer i regel ca åtta veckor innan en ettårig 

Solros med humlor Foto: M. Viketoft 
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blomremsa som etableras på våren börjar blomma (men det beror på vilka arter som ingår). 
Därför är det svårt att åstadkomma riktigt tidig vårblomning med vårsådda blomremsor. I södra 
delarna av Sverige kan man i vissa fall etablera ettåriga blomremsor på hösten, och på så sätt 
få en tidigt blommande blomremsa. 
 
Fleråriga blomremsor behöver inte etableras varje år och ligger på samma plats i flera år bero-
ende på hur långlivade arter som ingår i fröblandningen. Utsädet är ibland lite dyrare och flerå-
riga blomremsor blommar ofta bättre och blir mer hållbara om de putsas. En tumregel är att 
putsa blomremsor som ska gynna pollinatörer på hösten, och putsa blomremsor som ska gynna 
naturliga fiender på våren.  
 
Om det är en flerårig remsa, kan en kombination av både ettåriga och fleråriga växter fungera 
bra. De ettåriga arterna kommer att ge blommor under det första året och sedan de slagits av 
kan de fleråriga växterna fortsätta att växa och ge blomresurser under de efterföljande åren. 
Om några av de ettåriga arterna tillåts fröa av sig kan även dessa ge resurser under flera år. Om 
fleråriga växter lämnas kvar efter blomning och in på hösten, kan de också ge skydd för över-
vintrande insekter såsom solitärbin eller steklar som förlitar sig på gamla blomstjälkar som ägg-
läggningsplatser (Jordan m.fl., 2018). 
 
Vissa företag som säljer utsäde till blomremsor saluför fröblandningar som passar olika förhål-
landen (t.ex. torrängar eller full sol) eller för att locka specifika djur - till exempel blandningar 
avsedda för fjärilar. Det är viktigt se till att det inte finns frön till potentiellt invasiva växtarter 
när man köper färdiga fröblandningar. Det är också bra att försöka använda så mycket inhemska 
blommande växtarter som möjligt. För mer information om olika typer av blomremsor, se “Frö-
blandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet” 5.  
 

För- och nackdelar med blomremsor 
 
Blomremsor kan ge stora fördelar för den som odlar dem genom ökade ekosystemtjänster 
och ett vackrare landskap. Blomremsor kan ge föda till nyttoinsekter under perioder då andra 
blommor ännu inte har blommat eller redan blommat färdigt (t. ex. raps). De kan dessutom 
ge extra föda, skydd, alternativa byten eller nektar innan skadeinsekterna etablerat sig eller 
nått tillräckligt stor förekomst. Blomremsor kan öka livslängden, överlevnaden, reprodukt-
ionen och mängden av nyttoinsekten, vilket gör att de kan  sprida sig ut i det intilliggande fäl-
tet, där bekämpningen av skadeinsekter behövs. Men det finns också några risker att se upp 
med när man planerar sin blomremsa. Till exempel vill man undvika att föra in svårbekäm-
pade ogräs, att blommorna också kan gynna skadeinsekter och bidra till ökad spridning av 
sjukdomar (Uyttenbroeck m.fl., 2016). Vi har inkluderat information om både för- och nackde-
larna (om tillämpligt) för varje växtart som presenteras i denna handbok. Genom att tänka 

 
5 https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-002564 

https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-002564
https://fou.jordbruksverket.se/fou/dl/Fil-002564
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igenom valet av vilka växter som sås, och/eller skötseln av vissa växter för att förhindra själv-
sådd och spridning av dessa, kan man minimera de potentiellt negativa konsekvenserna av 
blomremsorna. 
 

Utvalda växtarter 
 
Växtarterna som ingår i denna handbok valdes ut av specialister i ämnena ekologi, entomologi 
och agronomi samt intresserade odlare. Vi valde ut växter som representerade en variation i 
önskvärda egenskaper som bland annat:  
• blomningstid,   
• odlingskrav (beroende av solsken/skugga, markfuktighet, jordtyper etc.),  
• blomform,  
• blommor som kan användas av olika utvecklingsstadier av nyttoinsekterna (t. ex. äter vissa 

insekter blad i larvstadiet).  
Dessutom valde vi arter som i möjligaste mån är tillgängliga på marknaden. Vi gick igenom den 
vetenskapliga litteraturen för att hitta växtarter som har inkluderats i empiriska studier relate-
rade till de nyttoinsekter som finns i jordbrukslandskapet specifikt i Sverige. Slutligen föredrogs 
inhemska växter av skäl som diskuteras nedan. 

 
Inhemska växter 
 
Om man köper utsäde till blomremsor från utlandet finns det risk att introducera växtarter som 
är nya för Sverige. Introducerade växtarter kan bli invasiva och ge negativa effekter på den bi-
ologiska mångfalden (Tyler m.fl., 2021a) och potentiellt bli svårbekämpade ogräs. Att köpa frön 
från svenska återförsäljare och kontrollera innehållet i fröblandningarna är ett sätt att säker-
ställa att blomremsor inte introducerar oönskade invasiva arter. 
 
Av de 40 växtarter som ingår i denna bok är 21 (53%) inhemska i Sverige (bilaga 2) med regi-
strerad förekomst före år 1700 (Tyler m.fl., 2015; Tyler, m.fl., 2021b). Tre arter uppträdde för 
första gången i Sverige på 1900-talet (slöjsilja Ammi majus, solros Helianthus annuus och ho-
nungsört Phacelia tanacetifolia). 

Om etablering av blomremsor 
 
Hur stora blomremsorna behöver vara för att ge önskad effekt varierar troligen med hur land-
skapet i övrigt ser ut och vilket syfte blomremsorna har. Det finns studier som rekommenderar 
att ca tio procent av arealen är lagom (Buhk m.fl. 2018), medan andra studier har visat positiva 
effekter på till exempel pollinatörer även vid väldigt små ytor (Rundlöf m.fl. 2018). 
 
För att etablera fleråriga blomremsor med ängsväxter är jord med lågt näringsinnehåll optimalt. 
Jord med höga näringshalter fungerar generellt bra för ettåriga arter, men kan också främja 
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ogräs (Lee-Mädder m.fl., 2013). För många arter är det viktigt att förbereda marken med en 
noggrann såbäddsberedning. Helst bör ytan vara jordbearbetad (en lätt harvning till 2-5 cm 
djup ger ofta fin mylla) och ogräsfri, vilket ger de groende blomfröna en konkurrensfördel 
gentemot ogräsen vad gäller solsken, vatten och näringsämnen i jorden. För att bli av med ogräs 
kan bredverkande herbicider användas eller alternativt handrensning om det är möjligt. Vid 
sådd av små frön är det bra att välta jorden både före och efter sådd, för att ge fröet god kontakt 
med jorden. 

 
Såtid 
 
Såtiden är beroende av de valda växtarterna – vissa arter bör helst sås på sensommaren eller 
hösten, medan andra arter bör sås på våren. De odlare som rådfrågades för denna handbok 
betonade vikten av att så vårsådda arter så tidigt som möjligt för att ge blomarterna bäst chans 
att konkurrera ut ogräs. Värt att notera är dock att några av de växtarter som ingår i denna bok 
är känsliga för frost. Höstsådda arter bör sås i augusti till september. Se tabellen i bilaga 1, 
sidorna 81-82 eller beskrivningarna av de enskilda växtarterna för optimala såtider. 

 
Sådden görs antingen genom bredsådd, för arter med små frön som bara kräver lite jord som 
täcker fröna (t. ex. blåklint, Centaurea cyanus), eller genom radsådd, där fröna placeras i rader 
med hjälp av såbillar i såmaskinen. Om fröna bredsås är det lämpligt att ringvälta marken efter 
sådd för att säkerställa god kontakt mellan fröna och jorden. Växter som kräver att frön plant-
eras på ett visst djup bör sås med såmaskin utrustad med såbillar. Det är viktigt att fröna inte 
sås för djupt eftersom de i värsta fall inte kommer att gro alls, men vanligare är att andelen 
grodda frön kommer att bli för låg. Växtarter som kräver samma sådjup kan sås tillsammans för 
att sådden ska bli effektiv, men om fröna är av mycket olika storlekar bör de sås enligt storleks-
fördelningen (stora frön tillsammans och små frön tillsammans) för att få en bättre fördelning 
av växterna över området. 

 
Ytterligare underhåll 
 
I allmänhet, och särskilt vid sådd av vilda arter, behövs inte gödselmedel i blomremsorna. Det 
bästa försvaret mot ogräs är en god förberedelse av marken före sådd och putsning av 
ogräsarter under växtsäsongen för att kapa ogräsens blommor innan de mognar till frön. Sådd 
av blomfrön tidigt på våren (vårsådda arter) och sensommar (sommar-/höstsådda arter) är 
också optimalt, så att de kan gro och etablera sig innan ogräsarterna får chansen. 
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Underhållet av blomremsor beror på vilken typ av blommor 
du har sått (är de fleråriga, tvååriga eller ettåriga – eller en 
blandning?) och hur länge du vill att remsan ska finnas på 
plats. När ettåriga blommor väl såtts kan de lämnas att växa 
under säsongen och putsas på hösten och eventuellt sås in 
med höstsådda blomarter. Vissa arter (t. ex. blåklint och gur-
kört) kommer sannolikt att självså sig. Om självsådd inte öns-
kas kan blommorna putsas/klippas av innan fröhuvudena 
mognar för att förhindra fröspridning. 
  
Detta är också effektivt för att begränsa ettåriga ogräs i en 
huvudsaklig flerårig blomremsa. Att putsa ogräs innan de sät-
ter frö är effektivt för att bromsa spridningen. I fleråriga rem-
sor hjälper periodisk putsning, med klipparen högt ställd, för 
att hålla de ettåriga ogräsen nere och förhindra dem från att fröa. I en blandning av fleråriga 
och ettåriga blommor kommer de senare ofta dominera fröbädden under det första året, ef-
tersom fleråriga arter ofta blommar under sitt andra år. I det här fallet kan lantbrukaren låta de 
ettåriga arterna blomma och sedan putsa ned dem när blomningen är klar. Vid denna tidpunkt 
har perennerna större tillgång till exempelvis solljus, vilket gör att de kan utvecklas till det andra 
året och senare blomning.  

  
Ogräs i blomremsorna är ett problem som påpekats av lantbrukarna och som också berörts i 
litteratur rörande blomremsor. Att hindra ogräs från att ta över det blommande växtområdet 
kan innefatta punktbekämpning med herbicider, men detta är tidskrävande och sannolikt 
opraktiskt om blomremsan är stor. Lantbrukarna har angett att blomremsorna som de har od-
lat varat högst två år och når optimal mångfald och skönhet under det andra året. De enklaste 
och mest praktiska underhållet sker före sådd, när ytan är jordbearbetaed och så ogräsfri som 
möjligt. Efter etablering av en flerårig blomremsa är putsning av ettåriga ogräs och ettåriga 
arter i blomremsan tillämpligt. 
 
Om blomremsor med både ett- och fleråriga växtarter ska bibehållas under många år är det 
mycket viktigt att putsa, helst skörda genom att föra bort den avslagna biomassan från plat-
sen, årligen. I slutet av växtsäsongen bör remsan klippas till en höjd av 6-8 cm 6. Väletablerade 
fleråriga blomremsor tål att putsas/skördas, medan ogräsen hålls efter som annars riskerar att 
konkurrera ut blommorna. 
 
 
 

 
6 pratensis.se ges ut december 2021 

Påfågelöga Foto: S. Klein 
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Allmänna kommentarer från odlare 
 
Praktisk erfarenhet av att odla blomremsor i eller i utkanten av odlade fält 
 
Vintern och våren 2020-21 engagerades lantbrukare i Skåne via telefon eller e-post och vissa 
deltog även i en digital workshop. Totalt kontaktades 26 lantbrukare, varav 17 gav återkoppling 
om de 40 växtarter som ingår i denna handbok. De gav sina personliga erfarenheter om odling 
av blomremsor, de djur (både insekter och däggdjur) som lantbrukarna uppfattade använder 
blomremsorna, vilka växter som hade en tendens att bli ogräs, vilka växter som tenderade att 
konkurrera ut andra blommande växter (eller t o m ogräs). 
 

 Allmänna kommentarer sammanfattas nedan och artspecifik information 
har inkluderats i anteckningarna för varje enskild blommande växtart 
 
Odling av blomremsor 
 
I allmänhet ansågs blomremsor som fördelaktiga när de odlades längs med ett fält eller i remsor 
inne i fältet. Det var en fördel när remsorna såddes tidigt på våren och, som två av lantbrukarna 
angav, i vissa fall konkurrerade blomremsorna ut ogräs. Att etablera en blandning som inklude-
rade många typer av blommande växter var bättre än en enda gröda, t. ex. facelia, eftersom 
blomperioden förlängdes och förblev användbar för nyttoinsekter under en längre tid. Dessu-
tom hade fleråriga fröblandningar en längre blomningsperiod än renbestånd eller ettåriga frö-
blandningar. Det var också bra att kunna välja ut fröblandningar som var lätta att så och som 
inte innehöll de blommor som flera odlare hoppas kunna undvika på grund av dessa växters 
tendens att bli ogräs (t. ex. blåklint, kornvallmo och ringblomma). 
 
Några av de negativa erfarenheterna av odling av blomremsor som nämndes var svårigheten 
att så grödan om blomremsorna redan var etablerade. Det finns också en risk att ogräs etable-
rar sig om remsorna inte sås tillräckligt tidigt och åtminstone en lantbrukare hade renkavle som 
blev etablerad i fältkanten. Det var också hårt tryck från ogräs utanför fältet, som ibland spreds 
in över blomremsan, t. ex. gråbo och tistelarter. Ogräsproblemen rapporterades på gårdar som 
inte använder herbicider. 
 
Vilt 
 
Odlare rapporterade att de noterat insekter som humlor och fjärilar i sina blomremsor och me-
nade att detta också uppskattades av närliggande odlare. Däggdjur som rådjur och harar an-
vände blomremsorna för vila och för utfodring. Fasaner besökte blomremsorna och om rem-
sorna lämnades kvar gav de även mat åt andra fåglar under vintern. En negativ aspekt av att 
använda utsäde från endast en art var att rådjur eller annat vilt kan beta en hel remsa och inte 
lämna någon eller endast få blommor för nyttoinsekterna. 
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Honungört med humla Foto: S. Lindström 
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Kan blomremsorna bli ogräs? 
Det finns farhågor om att växterna som sås in i en blomremsa kan fröså sig och bli ogräs i ef-
terföljande gröda. För att undersöka detta gjorde vi ett replikerat fältförsök med tio olika 
blomremsearter, där vi undersökte i vilken mån de uppträdde som ogräs i sockerbetor efter-
följande år. Fältförsöket gjordes på Sandby gård i Skåne år 2019. 

 
SAMMANFATTNING 
METOD 

• Vi genomförde ett tvåårigt fältförsök för att undersöka återförekomsten av 10 växtarter som är vanligt 
förekommande i blomresor.  

• År 1 såddes växtarterna in i enskilda försöksrutor placerade inom ett begränsat område i ett kornfält. 
Vid ett tillfälle, när de flesta av växtarterna var i full blom, observerades vilka insekter som besökte de 
olika blommorna. Vi räknade antalet pollinatörer och naturliga fiender som besökte varje enskild 
växtart. Växterna klipptes ned i slutet av säsongen och jorden plöjdes upp.  

• År 2 såddes sockerbetor in på fältet där försöksrutorna med blommor hade varit. Under tre besök (i maj, 
juni och juli) noterades återförekomsten av växtarterna uttryckt som täckningsgrad (i %) inom det om-
råde där de såtts året innan samt förekomst av plantor utanför det tidigare sådda området. 

 
HUVUDRESULTAT: 

• Både pollinatörer och naturliga fiender besökte blommorna. Majoriteten av blombesökarna var polli-
natörer (87 %) medan 10 % var rapsbaggar och 3 % var naturliga fiender (både rovdjur och parasit-
steklar). 

• Generellt var återförekomsten år två väldigt låg. Bara två växtarter, dill och ringblomma, förekom i 
märkbart antal i området där de såtts in året innan. Utöver detta, så minskade förekomsten av dessa 
arter över tiden och vid det sista besöket var förekomsten lägre än 0.3 plantor per m2. 

• I området utanför de tidigare försöksrutorna var det i juni fem växtarter som förekom i märkbart antal. 
Dessa var bovete, dill, fodervicker, gurkört och perserklöver. Till nästa besök hade antalet arter med 
märkbar förekomst minskat till  tre och dessa var då bovete, gurkört, samt ringblomma. Vid slutet av 
säsongen (i juli) hade gurkört den högsta genomsnittliga förekomstfrekvensen på 10 %, men med en 
variation från 0 % ända upp till 30 %. 

 
SLUTSATS:  
Våra resultat tyder på att ringblomma, som förekom både i och utanför de tidigare försöksrutorna, och gurkört, 
som hade den högsta förekomsten utanför de tidigare försöksrutorna, kan potentiellt bli ogräs i efterföljande 
gröda. Detta stämmer också med erfarenheterna hos de lantbrukare som vi har konsulterat för denna handbok. 
Mer studier behövs för att undersöka detta potentiella hot i andra grödor. 
 
 
Bakgrund och mål: Etablering av blomresor i jordbrukslandskapet anses bidra till ökad biologisk 
mångfald i landskapet och kan leda till ökade ekosystemtjänster som till exempel biologisk bekämpning 
av skadeinsekter. Men en oro hos lantbrukare som funderar på att etablera blomremsor är risken att 
man introducerar ogräs på sina åkrar och därigenom skapar långsiktiga ogräshanteringsproblem. Vissa 
växter har förmågan att självså sig eller att på andra sätt kvarstå på åkern och därigenom bli ogräs i 
framtida grödor. För att ta studera potentialen att bli ogräs hos några vanliga ettåriga blomremsearter 
i efterföljande jordbruksgrödor genomförde vi ett fältförsök på Sandby gård i Skåne. Det övergripande 
målet med detta fältförsök var att undersöka återförekomsten av tio växtarter som vanligtvis ingår i 
blomremsor i efterföljande sockerbetor, vilka är konkurrenssvaga på våren och därför känsliga för 
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ogräs. Vi valde ut tio växtarter som ofta ingår i blomremsor och som har potential att bli ogräs. Urvalet 
baserades på erfarenheter från odlingsrådgivare, ogräsexperter och på information från vetenskaplig 
litteratur. 
 
 
Metod:  
Fältsäsong 1 - 2019: De utvalda växtarterna var blåklint (Centaurea cyanus), bovete (Fagopyrum escu-
lentum), gurkört (Borago officialis), honungsört (Phacelia tanacetifolia), vitsenap (Sinapsis alba), per-
serklöver (Trifolium resupinatum), blodklöver (Trifolium incarnatum), ringblomma (Calendula officia-
nalis), fodervicker (Vicia sativa) samt dill (Anethum graveolens). I maj såddes fröna in med en Winter-
steiger såmaskin till ett djup av 1 cm i försöksrutor, 6 x 1,5 m, med 50 cm breda gångar mellan försöks-
rutorna. Fältförsöket bestod av fyra block och alla växtarterna var representerade i varje block i ett 
randomiserat blockförsöksupplägg (Figur 1), vilket innebär att varje växtart förekom i fyra upprep-
ningar. Fältförsöket placerades inom ett större kornfält (foto 1 och 2), 6 m från fältkanten.  
 

 
Figur 1. Försöksupplägget för fältförsöket på Sandby gård. Växtarterna är som följer: 1. Honungsört, 2. Bovete, 
3. Fodervicker, 4. Perserklöver, 5. Blodklöver, 6. Blåklint, 7. Vitsenap, 8. Gurkört, 9. Dill, och 10. Ringblomma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 (vänster) visar de blommade växtarterna tidigt på säsongen 2019 och Foto 2 (höger) visar växtarterna i 
mitten på växtsäsongen med gurkört i förgrunden. Foton: S. Lindström. 
 
Blombesök:  För att mäta förekomsten av nyttoinsekter i försöksrutorna observerades blombesökande 
insekter vid ett tillfälle i juli (2 x 5 min i 1 m2 ramar för varje växtart). Antalet individer av insekter inom 
följande kategorier noterades: honungsbin, solitärbin, humlor, glasvingar, blomflugor, övriga två-
vingar, nätvingar, parasitsteklar, fjärilar, nyckelpigor och övriga skalbaggar. Enstaka förekomster av 
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andra mindre insekter (som rapsbaggar och mindre) registrerades inte, men stora förekomster av raps-
baggar (> 100 skalbaggar) registrerades. Vi noterade också vilket stadium i utvecklingen som blom-
morna var i: knopp, nyss utslagen, i full blom, nästan överblommad eller helt överblommad.   
 
Avslutande av fältsäsong 1: I slutet av säsongen 2019 klipptes växterna ned och jorden plöjdes upp. 
 
Fältsäsong 2 - 2020: På våren såddes sockerbetor in i fältet där försöksrutorna med blommor varit året 
innan. Observationer och uppskattningar av återförekomsten av växtarterna genomfördes tre gånger 
under säsongen (5:e maj, 15:e juni och 8:e juli). Vid varje tillfälle registrerades antalet plantor och deras 
täckningsgrad i två slumpmässigt utlagda provrutor (2 x 2.5 m2) inom området där varje art hade odlats 
under föregående säsong.  Vi var noga med att inte placera provrutorna i traktorspår. Förutom räkning 
av plantor inom provrutorna noterades också förekomst av växtarterna utanför det tidigare sådda om-
rådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 och 4. Foton från sockerbetsfältet på Sandby gård i juli 2020. Ringblomma and gurkört som uppkommit i 
föregående års försöksruta (foto 3, vänster), och ringblomma som har självsått sig (foto 4, höger). 
Foton: C. Venables. 
 
Resultat:  
Blombesök: Totalt observerades 4877 insekter på växtarterna. Om man exkluderar de ospe-
cificerade kategorierna övriga skalbaggar and övriga tvåvingar, utgjordes blombesökarna av 
2197 pollinatörer, rovdjur och rapsbaggar. Bland dessa insekter noterades en majoritet på 
vitsenap (530 st), följt av honungsört (338 st), bovete (310 st), gurkört (258 st), ringblomma 
(254 st), fodervicker (246 st), perserklöver (221 st), och blåklint (40 st) (Figur 2). Blodklöver 
och dill var ännu inte i blom (i första veckan i juli 2019) och dessa fick därför inga blombesök.   
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Figur 2. Pajdiagram som visar fördelningen av insekter på de olika växtarterna. Siffrorna inom parentes indikerar 
antalet individuella insekter som observerades på varje växtart.  
 
En majoritet av insekterna som observerades var blomflugor (1538 individer), följt av honungsbin (237 
individer), rapsbaggar (230 individer), humlor (71 individer) och fjärilar (47 individer) (Figur 3; Tabell 
1).  De minst förekommande insekterna var parasitsteklar (32 individer), nyckelpigor (32 individer), 
solitärbin (5 individer), glasvingar (3 individer), och guldögonsländor (2 individer). 
   
Från dessa data ser vi att 3% av det totala antalet insekter var rovdjur/parasitoider (parasitsteklar, 
nyckelpigor, guldögonsländor), 10% var rapsbaggar, och de resterande insekterna var pollinatörer (87 
% ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Representation av huvudkategorierna av de insekter som observerades på växtarterna. Siffrorna inom 
parentes indikerar totala antalet individer av den gruppen som observerades på samtliga växtarter.  
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Tabell 1. Antalet observerade insekter på varje växtart under fältobservationen i juli 2019. Blåa celler indikerar 
de grupper som räknas som rovdjur/parasitoider medan ofyllda celler indikerar pollinatörer (och rapsbaggar).  
 

 
 
 
Återförekomst av blomväxterna: Under växtsäsongen 2019 utvecklade alla växtarterna täta och friska 
bestånd. Under 2020 gjordes tre försök att räkna återförekomsten av växtarterna, men endast två av 
dessa kunde fullföljas (15:e juni och 8:e juli). Det första tillfället i maj var för tidigt på säsongen och det 
var för få plantor att räkna i provrutorna, så därför genomfördes endast en uppskattning av förekoms-
ten över hela försöksplatsen. Vid detta tillfälle saknades honungsört, fodervicker, blodklöver, dill och 
ringblomma. Bovete hade en täckningsgrad på 0,1 %, blåklint och vitsenap hade 1 % täckningsgrad, 
gurkört 3 % täckningsgrad och perserklöver 5 % täckningsgrad. De två efterföljande besöken kunde 
genomföras som planerat med uppskattningar av förekomst i slumpvisa provrutor inuti det tidigare 
sådda området samt förekomst av plantor utanför det tidigare sådda området. 
 
Förekomst av plantor inom provrutor: Endast dill och ringblomma hade tillräckligt hög förekomst 
inom provrutorna för att det skulle kunna göras en statistisk utvärdering. För analysen användes en 
generalized linear mixed model (GLMM) med antalet plantor inom provrutorna som responsvariabel. 
Vi inkluderade block som en slumpfaktor för att ta hänsyn till systematiska skillnader mellan blocken 
(till exempel hade vissa block lägre fukthalt eller andra egenskaper som kan påverka en växande 
planta). För datat från första fullständiga provtagningstillfället i juni användes en poisson fördelning i 
modellen, medan vi använde en negativ binomial fördelning för datat från det andra provtagningstill-
fället. Från dessa analyser får man ut det förväntade antalet plantor av en växtart inom en provyta. 
 
Vi fann att det förväntade antalet plantor inom en provyta var ett (95 % konfidensintervall (CI) på 0.4-
2.1) för dill och 1.33 (95 % CI på 0.6-2.8) för ringblomma vid första provtagningstillfället (Figur 4a). Till 
det andra provtagningstillfället hade värdet minskat till mindre än ett för båda växtarterna (Figur 4b). 

TVÅVINGAR
Art Honungsbin Solitärabin Humlor Parasitsteklar Nyckelpigor Rapsbaggar Blomflugor Fjärilar Glasvingar Guldögonslända

honungsört 85 1 53 0 1 0 154 43 1 0
bovete 0 0 0 0 1 0 309 0 0 0
fodervicker 0 0 1 25 5 0 211 0 2 2
perserklöver 66 1 0 0 1 0 153 0 0 0
blåklint 9 0 1 7 8 0 15 0 0 0
vitsenap 8 0 0 0 11 200 311 0 0 0
gurkört 68 1 14 0 4 10 158 3 0 0
ringblomma 1 2 2 0 1 20 227 1 0 0
TOTAL 237 5 71 32 32 230 1538 47 3 2

SKALBAGGARSTEKLAR ÖVRIGA



24 
 

Figur 4: Det förväntade antalet plantor inom en provruta vid besöket 15:e juni (a) och vid besöket 8:e juli (b). 
Cirklarna representerar det förväntade antalet individuella plantor inom en provyta och staplarna representerar  
95 % konfidensintervall (95 % av alla räkningar av antalet plantor förväntas falla inom detta intervall).   
 
Förekomst utanför provrutorna: Förekomst utanför provrutorna modellerades med en GLMM med 
en binomial fördelning för båda tidpunkterna. Vid första provtagningstillfället (15:e juni) hade fem 
växtarter tillräckligt höga förekomster för analys (bovete, dill, fodervicker, gurkört och perserklöver), 
och vid det andra provtagningstillfället (8:e juli) hade det minskat till tre arter (bovete, gurkört och  
ringblomma). Vid första provtagningen hade alla fem växtarterna en förväntad förekomstfrekvens som 
var lägre än 20 % utanför provrutorna (Figur 5). Notera att detta värde inte indikerar täckningsgrad 
eller antal plantor utan endast sannolikheten att en art förekommer. 
 

 
Figur 5. Den förväntade förekomstfrekvens  (+/- 95 % CI) av växtarterna utanför provrutorna vid provtagningen 
15:e juni 2020. Cirklarna representerar den förväntade förekomstfrekvensen av en växtart medan staplarna re-
presenterar det 95 % konfidensintervallet (t.ex.: i medeltal observerades dill 2 % av tiden men förekomsten 
kunde vara så låg som 0 % och så hög som 8 %).  
 
Vid andra provtagningen i juli, hade alla tre växtarterna en förväntad förekomstfrekvens lägre än 10 
%, där gurkört hade den högsta förväntade förekomstfrekvensen och bovete den lägsta (Figur 6). Även 

a b 
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här gäller det att dessa värden inte indikerar täckningsgrad eller antal plantor utan endast sannolik-
heten att en art förekommer.  
 

 
Figur 6. Den förväntade förekomstfrekvensen (+/- 95% CI) av växtarterna utanför provrutorna vid provtag-
ningen 8:e juli 2020. 
 
Slutsats:  
Blombesöksdatat visar att alla huvudkategorier av insekter besöker de tio växtarterna. Bland dessa 
insekter var blomflugor mest förekommande följt av honungsbin. Endast tre procent av de observe-
rade insekterna tillhörde gruppen rovdjur och parasitsteklar, en tiondel var rapsbaggar medan de åter-
stående 87 procenten var pollinatörer. Majoriteten av insekterna noterades på vitsenap, men insekter 
observerades på samtliga växtarter, förutom på blodklöver och dill som ännu inte var i blom vid obser-
vationstidpunkten. Dessa resultat visar att nyttoinsekter faktiskt besöker växtarterna som vi valde ut 
för försöket. Emellertid bör dessa resultat ses som preliminära eftersom de endast är baserade på ett 
observationstillfälle.   
 
Det var överlag en låg förekomst av blomplantor i den efterföljande sockerbetsgrödan. Det var endast 
dill och ringblomma som förekom i någorlunda högt antal. 
 
Förekomsten av dessa arter var ändå relativt låg vid båda besökstillfällena, men ringblomma var något 
mer förekommande än dill, och båda minskade i förekomst till det andra besökstillfället. Utanför prov-
rutorna var det också låg förekomst av blomarterna. Enstaka plantor av gurkört kunde hittas utanför 
provrutorna medan övriga växtarter förekom sällsynt eller inte alls.   
 
Våra resultat indikerar att förekomsten av dessa växtarter i efterföljande sockerbetsgröda är mycket 
låg, och att antalet plantor även kan minska ytterligare över växtsäsongen. Vi använde sockerbetor 
som efterföljande gröda eftersom den är extra känslig för konkurrens från ogräs tidigt på säsongen, 
och det finns begränsat med metoder för att bekämpa ogräs i just sockerbetor. Baserat på våra resultat 
så verkar risken för att dessa blomremsearter ska bli ogräs vara låg. Men den intressanta frågan är 
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förstås vad som kommer hända ytterligare år framåt? Vilka arter kommer kunna självföröka sig och 
eventuellt bli ett problem över tid?   
 
Våra resultat visar att bara ett fåtal arter (ringblomma och gurkört) har potential att bli ett problem i 
sockerbetor. Detta stämmer också med erfarenheterna hos de lantbrukare som vi har konsulterat för 
denna handbok.  
 
 
 

Glasvinge på vicker  Foto: K. Widell 
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Överblick av de ingående växtarterna 

Nyckeln

Full sol

Halvskugga

Pollinatörer

Nyttodjur

Skadedjur

 Självsås

Naturligt        
förekommande i sverige

Svenskt namn
Vetenskapligt namn

Livslängd 
(år)

 Alexandrinerklöver 

Trifolium alexandrinum 

 Alsikeklöver 

 Trifolium hybridum 

 Blodklöver 

 Trifolium incarnatum 

 Blåklint 

 Centaurea cyanus 

 Blålusern 

 Medicago sativa 

 Bovete 

 Fagopyrum esculentum 

 Cikoria 

 Cichorium intybus 

 Dansk körvel 

 Anthriscus cerefolium 

 Dill 

 Anethum graveolens 

 Fodervicker 

 Vicia sativa 

Fältvädd

 Scabiosa columbaria 

 Fänkål 

 Foeniculum vulgare 

 Färgkulla 

 Anthemis tinctoria 

 Gul sötväppling 

 Melilotus officinalis 

Gurkört

 Borago officinalis

 Gyllenlack 

 Erysimum cheiri  

Honungsört

 Phacelia tanacetifolia

 Koriander 

 Coriandrum sativum 

Kornvallmo
 Papaver rhoeas
 Kummin 

 Carum carvi 

 Käringtand

 Lotus corniculatus 
>2

2

1

1

1

≥2

1

2

>2

>2

>2

1

1

1

>2

1

>2

1-2

1

>2

1
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Nyckeln

Full sol

Halvskugga

Pollinatörer

Nyttodjur

Skadedjur

 Självsås

Naturligt        
förekommande i sverige

Svenskt namn
Vetenskapligt namn Livslängd

 Liten blåklocka
 Campanula rotundifolia 

 Luddvicker 
 Vicia villosa 
 Lungört 
 Pulmonaria obscura 
 Perserklöver / doftklöver 
 Trifolium resupinatum 
 Prästkrage 
 Leucanthemum vulgare 
 Ringblomma 
 Calendula officinalis 
Rosenkronill
 Securigera (Coronilla) varia 
 Rosenskära 
 Cosmos bipinnatus 
 Rödklint 
 Centaurea jacea 
 Rödklöver 
 Trifolium pratense 
Rödmalva
 Malva sylvestris 
 Rödplister 
 Lamium purpureum 
 Slöjsilja 
 Ammi majus 
 Solros 
 Helianthus annuus 
 Stormåra 
 Galium album 
 Svartkämpar 
 Plantago lanceolata 
 Vitklöver 
 Trifolium repens 
Vitsenap
 Sinapis alba
Åkervädd 

 Knautia arvensis 

>2

>2

1

>2

>2

>2

1

1

1

≥2

>2

>2

1

>2

1

>2

1

>2

1
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Växtarter 
I detta avsnitt presenterar vi 40 blommande växtarter som producerar pollen och nektar och 
kan odlas i blomremsor för att gynna nyttoinsekter. För varje växtart finns det en kort 
odlingsanvisning, en sammanställning av relevant vetenskaplig litteratur om växtens påver-
kan på nyttoinsekter men också relevanta skadeinsekter och sjukdomar, försöksresultat (om 
tillämpligt) samt odlares praktiska erfarenheter av växtarterna.   
 

Alexandrinerklöver /egyptisk klöver Trifolium alexandrinum 
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge 
• Annuell 
• Kan sås från april – början av september, men kräver en  

jordtemperatur på minst 7 °C. Sås grunt på fin såbädd.  
• Sådjup 1-2 cm 
• Blommar i juni till augusti  
• Självsås 
• Trivs på bördig jord med pH över 6,0 

 
Alexandrinerklöver, som också kallas egyptisk klöver, är en ettå-
rig, odlad växt som tillhör familjen ärtväxter. Dessa är kända för 
att förbättra kvävehalten i utarmad jord till följd av att de kan 
fixera kväve från luften (Griffin & Hesterman, 1991; Honeycutt 
m. fl., 1996). Alexandrinerklöver är snabbväxande och har ett 
upprätt växtsätt, men är frostkänslig. Den blommar med vita 
blommor i juni till augusti. 
 
Alexandrinerklöver används ofta för samodling med grödor och 

har visat sig resultera i ett minskat antal bladlöss i samodling med vete (jämfört med endast 
renbestånd av vete) och med tiden ett betydligt ökat antal blomflugor och fler individer 
av bladluspredatoren vanlig stinkslända (Chrysoperla carnea) (Saeed m. fl., 2016).   
 

Praktiska erfarenheter: Några av de tillfrågade odlarna svarade att de var intresserade av 
att odla alexandrinerklöver. Dock kommenterades att de tror att den kan ge klöverröta7, och 
en svarade även att det fanns risk för att den kan bli ett ogräs. För några av odlarna var växten 
sedan tidigare okänd.   

 
7 Klöverrröta kan förekomma i vitklöver men det är sällsynt och har ingen betyande ekonomisk påverkan (Aldrich 
& Doling, 1967) 
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Alsikeklöver  Trifolium hybridum 
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Sås mellan april och maj,  
• Sådjup 1-2 cm 
• Blommar i mitten av april till mitten av augusti 
• Attraherar pollinatörer 
• Härdig mot kyla 
• Trivs på neutrala till något sura jordar 
• Trivs på ler-, silt- och sandjordar.  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 

Alsikeklöver är en flerårig ärtväxt som kan bli ca 40 cm hög och som har vita till rosa blommor 
samlade i runda blomhuvuden. Naturligt växer den vanligtvis på kulturpåverkad mark och blom-
mar från juni till augusti. Alsikeklöver trivs bäst på väldränerad jord.  Alsikeklöver är till stor del 
självinkompatibel (självsteril) och är beroende av pollinerande insekter för maximal fröprodukt-
ion, och honungsbin och humlor är de vanligaste pollinatörerna (Free, 1993). Dessutom kan 
många andra typer av insekter, inklusive skalbaggar, fjärilar och tvåvingar besöka fleråriga 
klöverarter (Free 1993). Plantor av alsikeklöver kan också vara bra platser för rovdjur som visu-
ellt letar efter sina byten, som t.ex. hoppspindeln Phidippus princeps (Baker, 2007). På den ne-
gativa sidan är alsikeklöver en värdväxt för ärtbladlusen (Acyrthosiphon pisum), och denna blad-
lus uppnådde störst storlek, tog kortast tid på sig för att bli vuxen och hade lägst dödlighet på 
alsikeklöver och bondböna, jämfört med en rad andra ärtväxter (McVean & Dixon, 2002). Alsi-
keklöver är också värd för klövermjöldagg (Hong m.fl., 2020). 

 

Praktiska erfarenheter: Några av de tillfrågade odlarna är intresserade av att odla alsike-
klöver samtidigt som några absolut inte vill odla den. Alsikeklöverns frön beskrivs kunna bli 
kvar länge i jorden och kan vara ett problem vid odling av annan klöverväxt8. Det nämndes 
även att den är giftig för hästar 9. Det finns också frågetecken kring om alsikeklöver får klöver-
röta10.   

 
8 Verifiering hittades inte i litteraturen 
9 Alsikeklöverförgiftning är möjlig hos hästar men inträffar sällan när de betar på eller utfodras med hö inklusive 
denna klöver. Hästar måste äta en diet som är minst 20% alsikeklöver. Det är också en fråga om det är klövern 
som är giftig eller en svamp som lever på klövern (Divers & Barton, 2018) 
10 Alsikeklöver är mottagligt för klöverröta (Öhberg, 2008) 



31 
 

Blodklöver  Trifolium incarnatum 
Foton: M. Viketoft, C.Venables 
 

• Trivs i soligt till halvsoligt läge 
• Annuell  
• Sås på höst, vår eller tidig sommar 
• Sådjup 1-2 cm 
• Blommar i maj till september 
• Tolererar de flesta jordarter och pH 
• Bra nektarproducent 
• Lockar bin och nyttiga parasitsteklar 
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 
 

Blodklöver är en ettårig ärtväxt som kan nå en höjd av 40 cm 
och som har röda blommor samlade i långsträckta blomhuvuden. 
Blommorna producerar nektar och besöks ofta av bin (Knight, 2015). 
När det gäller naturliga fiender till skadeinsekter så är blodklöver at-

traktiv för parasitsteklar (Kaas m. fl., 1992), och när blodklöver samodlades med ägg-
planta fick äggplantan färre skador på bladen (Hooks m. fl., 2013). Blodklöver har också visat 
sig effektivt kunna trycka ned ogräs till följd av utsöndring av kemiska ämnen, så kal-
lad allelopati (Nagabhushana m. fl., 2001). I jämförelse med ett stort antal andra ärtväxter har 
man funnit att blodklöver endast är måttligt mottaglig för ärtbladlusen (Acyrthosiphon pisum) 
(Kordan m. fl., 2018). Andra studier har emellertid funnit att ärtbladlusen har relativt kort ut-
vecklingstid och hög fruktsamhet på blodklöver (Kaakeh & Dutcher, 1993). Dessutom är blod-
klöver en av de mest föredragna ärtväxterna för sorgmyggor tillhörande släktet Bra-
dysia (Springer & Carlton, 1993), och blodklöver är också mottaglig för cucumber mosaic virus 
(Latham m. fl., 2001). Blodklöver har ganska god frostbeständighet (Brandsaeter m. fl., 2000) 
och har viss potential för vinteröverlevnad (Brandsaeter & Netland, 1999).  
 

Praktiska erfarenheter: Många av de tillfrågade odlarna är intresserade av att odla blodklö-
ver. Blodklöver beskrivs som ett trevligt inslag med relativt sen blomning. Den beskrivs också 
som svåretablerad och att den växer nära marken och därmed inte har samma effekt som t.ex. 
perserklöver. Ett par odlare nämner att den kan få växtföljdssjukdomar och det finns fråge-
tecken om blodklöver får klöverröta. Blodklöver kan sås på sensommaren för att ge tidig blom-
ning på våren under milda vintrar i de sydliga delarna av Sverige. 
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Oktober blodklöver   
Foto: C. Venables 



33 
 

Blåklint  Centaurea cyanus 
Foto: S. Klein, S. Lindström 
 

• Trivs soligt läge på väldränerad jord  

• Ett- till tvåårig  

• Såtid april-juni/ sep-okt 

• Sådjup 0.5 cm, direktsås på den avsedda ytan  

• Blomtid juni-augusti 

• Bra nektar- och pollenproducent  

• Har extraflorala nektarier, vilket betyder att den produce-

rar nektar även innan den blommar. 

• Lockar en stor mängd nyttoinsekter  

• Blåklint är redan idag ett ogräs   

• Självsådd  

• Naturligt förekommande i det svenska landskapet 

 

Blåklint är en ett- till tvåårig växt som kan bli nästan en meter hög. Den blommar i juni till au-
gusti med klarblåa blommor. Blåklint är en god pollenproducent som lockar honungsbin och 
andra pollinatörer som vilda bin inklusive humlor, blomflugor och fjärilar (Carreck & Williams, 
2002; Jeavons m. fl., 2020). Till exempel så älskar stenhumlor blåklint (S. Lindström pers. 
comm.). Förutom blomkorgarna producerar blåklint också extrafloral nektar vilket innebär 
att små nektardroppar utsöndras strax under blomkorgen även innan blomman slagit ut. Stu-
dier har visat att denna extraflorala nektar intensivt besöks av vilda bin och detta kan vara ett 
sätt att begränsa konkurrensen från honungsbin i själva blomkorgarna (Jeavons m.fl. 2020). 
Pollen från blåklint verkar näringsmässigt vara otillräcklig för murarbin eftersom det påverkar 
deras avkomma negativt (Bukovinszky m. fl., 2017). 
 
Blåklint besöks också av ett brett spektrum av nyttoinsekter som  blomflugor, nyckelpigor 
och parasitsteklar (Barloggio m. fl., 2019; Fitz Gerald & Solomon, 2004; Grasswitz & James, 
2009; Kopta m. fl., 2012; Wan m. fl., 2015). Flera parasitsteklar attraheras av lukten av blåklint 
(Barloggio m.fl. 2018) och de har också observerats äta av den extraflorala nektarn vilket ökar 
deras livslängd (Geneau m. fl., 2012). En faktisk ökning av biologisk bekämpning har också de-
monstrerats när man sått in blåklint i åkrar (Balmer m. fl., 2014). 
 

Praktiska erfarenheter: Många odlare säger att de inte vill odla blåklint då den riskerar att 
bli ett ogräs och som då dessutom kan vara svårbekämpad.  En odlare nämner att blåklinten är 
vacker.    
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Försöket på Sandby gård: Blåklint kvarstod i fältet året efter att den såtts in, men i lågt an-
tal. 

 Blåklint blomsterremsa foto: S. Lindström 
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Blålusern  Medicago sativa ssp. sativa 
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge  
• Perenn 
• Så på våren då det inte finns risk för frost 
• Blomtid juli-september 
• Sås grunt, 0.2 - 1 cm djupt, 
• Växer på torra gräsmarker och exponerat läge på kulturpåver-

kad mark, såsom vägkanter 
• Väldränerad jord med neutralt till något basiskt pH 
• Kan konkurreras ut av perenna ogräs 1 

Blålusern är en flerårig ärtväxt som vanligtvis odlas i vallar. Annars 
växer den på torra gräsmarker eller i exponerat läge på kulturpåver-
kad mark såsom vägkanter. Dess stjälk kan bli upp till en meter lång 
och de violetta blommorna sitter i huvudliknande samlingar. Vilda 
bin, inklusive tapetserarbin, och honungsbin pollinerar blommorna 
(Chen m. fl., 2018; Otto m. fl., 2017).  

 
Blålusern är en mycket attraktiv värdväxt för ängsskinnbaggar från släktet Lygus som kan orsaka 
skador på bland annat sallat, kål och jordgubbar. Blålusern kan därför användas som fånggröda 
för dessa skinnbaggar (Easterbrook & Tooley, 1999; Hagler m. fl., 2020; Rämert m. fl., 
2001). Ängsskinnbaggarnas naturliga fiender,  i synnerhet rovskinnbaggar inom släktet Orius, 
ökade också i antal i blålusern (Easterbrook och Tooley 1999; Hagler m.fl. 2020). Andra natur-
liga fiender som rovskalbaggar och nätvingar har också visat ökade förekomster i blomrem-
sor med blålusern (Mensah, 1999).  
 
Blålusern som används som levande kompost, dvs odlas som en täckgröda samtidigt som  hu-
vudgrödan, kan också öka förekomsten av rovinsekter (Prasifka m. fl., 2006; Schmidt m. fl., 
2007). Utöver detta har ett stort antal parasitsteklar setts hålla till på blålusern (Burgio m. fl., 
2007).  
 

Praktiska erfarenheter: Några av de tillfrågade odlarna är intresserade av att odla blålusern. 
Blålusern beskrivs som att den hittas på torra marker och att den kan sprida sig längs fältkan-
terna. Det finns frågetecken kring om blålusern får klöverröta11.  

 
11 Klöverröta har hittats I Medicago sativa (eg. Bolton 1962), men den är inte tydligt kopplad till M. sativa sativa 
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Bovete  Fagopyrum esculentum 
Foton: M. Viketoft, Wikimedia public domain 

 
• Trivs i soligt läge 
• Annuell 
• Såtid: maj – juni 
• Sådjup 0.5 cm 
• Blomtid: juni – september 
• Kan tolerera näringsfattiga jordar  
• Tål en del torka men är inte härdig mot torka p.g.a. grunt rot-

system 
• Känslig mot frost 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 
 
Bovete är en ettårig växtart med upprätta rödaktiga stjälkar och vita 
till rödaktiga små blommor i kvastar i toppen av stjälkarna. Det är en 

odlad växtart men den kan också tillfälligt förekomma på ruderatmarker eller som ogräs i åk-
rar. Den är känslig för frost så när den odlas så den ska inte sås för tidigt.  
 
Bovete har en lång blomningstid och rikligt med nektarier med en nektar som har en hög sack-
aros till glukos och fruktos kvot (Vattala m. fl., 2006). Blommorna är attraktiva för ett stort antal 
pollinerande insekter som honungsbin (Jacquemart m. fl., 2007; Liu m. fl., 2020; Quinn m. fl., 
2017), fjärilar (Campbell m. fl., 2016), solitärbin och humlor (Campbell m.fl. 2016; Quinn m.fl. 
2017). Dessutom besöker nyckelpigor (Quinn m.fl. 2017), getingar(Barloggio m. fl., 2019; Foti 
m. fl., 2017; Liu m. fl., 2020), blomflugor (Jacquemart m.fl. 2007; Quinn m.fl. 2017; Liu m.fl. 
2020) och andra flugor (Cornelius m. fl., 2019) också blommorna.  

 
Odling av bovete påverkar förekomsten av och effektiviteten hos naturliga fiender. Till exempel 
ökade antalet näbbskinnbaggar (Manandhar & Wright, 2016), deras livslängd och ägglägg-
ning när de förekom på bovete (Hinds & Barbercheck, 2020). Bovete har också visat sig öka 
populationerna av parasitsteklar (Miall m. fl., 2021; Shrestha m. fl., 2019), deras livslängd och 
fruktbarhet (t.ex. Foti m.fl. 2017; Barloggio m.fl. 2019), samt parasiteringshastighet (Li m. fl., 
2019). Genom att äta nektar från bovete ändrar parasitsteklarna också sitt beteende till att 
vara mer utforskande och mindre inaktiva (Araj m. fl., 2011; Varennes m. fl., 2016). Bovete kan 
också öka mängden nyckelpigor (Shrestha m.fl. 2019) och deras livslängd (He & Sigsgaard, 
2019), öka populationerna av nätvingar (Jacometti m. fl., 2010) samt förlänga livslängden och 
stödja äggproduktionen hos blomflugor (van Rijn m. fl., 2013). Dessutom innehåller utsönd-
ringar från rötterna både fenol och flavonoider, vilka ökar i koncentration med åldern på väx-
ten och som har en negativ allelopatisk effekt mot andra växtarter (Kalinova m. fl., 2007) och 
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potentiellt även mot skadedjur (Ruiz m. fl., 2019). Bovete visar också potential som en fång-
gröda mot trips i lökodling (Buckland m. fl., 2017).  
 

Praktiska erfarenheter: Många av de tillfrågade odlarna är intresserade av att odla bovete. 
Bovete beskrivs vara väldigt bra, lättetablerad och ha en lång och vacker blomningstid. 
 

Försöket på Sandby gård: Bovete förekom i sockerbetorna året efter att den såtts in. Vid 
det första besöket på säsongen var det i genomsnitt 8 % sannolikhet (med en spridning från 0 
till 19 %) att hitta den i fältet, men till det andra besöket i juli hade sannolikheten sjunkit till 
1.4 % (med en spridning från 0 till 7 %).  
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Cikoria  Cichorium intybus 
Foton: C. Venables 

 
• Trivs i soligt och exponerat läge  
• Perenn 
• Såtid mars till augusti, september 
• Sådjup 0.2 cm 
• Blommar från juli till september  
• Självsådd  
• Bra nektar- och pollenproducent  
• Mycket attraktiv för blomflugor, honungsbin och humlor  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
 
Cikoria är en två- till flerårig ört som kan bli 40-80 cm hög. Den blom-
mar med ljusblå blommor från juli till in i september. Cikoria är ganska 
vanlig på torr kulturpåverkad mark såsom vägkanter, och den föredrar 

kalkrik jord med högt pH men kan även växa på jordar med lågt och neutralt pH.  
 
Cikoria är en bra nektar- och pollenproducent (Macukanovic-Jocic & Jaric, 2016) som är mycket 
attraktiv för blomflugor, honungsbin och humlor (främst stenhumla och åkerhumla) (Orford m. 
fl., 2016). Dessutom verkar generalistiska nyttodjur, som t.ex. näbbskinnbaggar inom släk-
tet Orius, attraheras av cikoria eftersom ett stort antal nymfer kan finnas på denna växtart (Ata-
kan & Tunc, 2010). Förekomsten av nymferna indikerar att näbbskinnbaggarna kan uppförö-
kas på växten.  
När cikoria användes som täckgröda i äppelodlingar såg man ingen skillnad på aktiviteten 
hos de naturliga fienderna (Bone m. fl., 2009). På den negativa sidan så är cikoria värd för lök-
trips och Iris yellow spot -virus (IYSV) som sprids med trips (Smith m. fl., 2011). Viruset som or-
sakar skador på lök (Allium spp.) finns i Europa men än så länge inte i Sverige.  Cikoria är också 
alternativ värd för bladlusen Pemphigus bursarius, vilken kan orsaka skador på sallat. Samtidigt 
lockar cikoria också rovflugor av släktet Thaumatomyia (Benigni m. fl., 2016) som är speciali-
serade på dessa bladlöss och om cikoria planteras i sallatsfält kan skadorna minska på sallaten.  
 
Praktiska erfarenheter: Många odlare säger att de vill testa att odla cikoria. Enligt odlare 
fungerar cikoria att samodla med blålusern och klöver. Den beskrivs också attrahera fjärilar 
samt harar och rådjur som äter av växten. Den ses ofta växa på ruderatmark och där är det en 
fördel om den finns. Den växer även vilt på Öland. Cikorian ses inte som något problem och 
verkar inte etablera sig som ett ogräs.   
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Dansk körvel Anthriscus cerefolium  
Foto: Wikimedia, public domain 
 

• Kan växa under skuggiga och fuktiga förhållanden, men även i 
soligt läge 

• Annuell 
• Sås direkt på våren 
• Sådjup 1 cm 
• Blommor från maj till juli 
• Väldränerad jord 
• Tål ej torka eller frost 
• Självsådd  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
 

Dansk körvel är en ettårig ört som blommar med små vita blommor 
från maj till juli. Den odlas som en kulinarisk växt, men kan lätt natu-
raliseras då den kan fröså sig själv. Den kan sås från vår till sensom-
mar, men det är bra att komma ihåg att den inte tål frost. Dansk kör-

vel föredrar väldränerad, humusrik jord (Capecka, 2020). Den trivs bäst under fuktiga och skug-
giga förhållanden (Capecka 2021), och om den odlas i full sol kommer den snabbt att börja 
blomma (Clevely & Richmond, 1994; Fraszczak & Knaflewski, 2004) 
  
Dansk körvel har visat sig vara attraktiv för parasitsteklar, som kan lägga sina ägg i vanliga ska-
deinsekter som bladlöss, skalbaggslarver och sköldlöss (Coop m. fl., 2021). Honungsbin, skal-
baggar och flugor har setts besöka körvelblommor (McGregor, 1976). Körvel har specifikt valts 
ut i blomblandningar avsedda att främja naturliga fiender till bladlöss  (Meena m. fl., 2017; 
Tschumi m. fl., 2016), men det har också konstaterats att den är attraktiv för bladlös-
sen (Capecka 2021). Det bör dock noteras att i fältförsök var antalet nyttoinsekter som samla-
des in på körvel betydligt större än antalet insamlade skadeinsekter (Chaney, 1998). Det finns 
anekdotiska bevis för att dansk körvel kan användas för att få bort  sniglar från åkrar eftersom 
den är mer attraktiv för sniglarna än många grödor och därför lockar bort sniglarna från den 
odlade grödan.  
 

Praktiska erfarenheter: Dansk körvel var okänd för flera odlarna. En nämnde att den kunde 
passa väl i en blomremsa med andra tidigt blommande växter. Blomsterremsa med dansk kör-
vel har fungerat som en viloplats åt rådjuren hos en odlare. Samma odlare nämner också att 
vildsvin inte visat något intresse för den remsan. Eftersom många inte hade erfarenhet av dansk 
körvel så kunde odlarna inte säga något om risken för att den skulle kunna bli ett ogräs.   
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Dill Anethum graveolens 
Foto S. Lindström 
 

• Trivs I soligt läge 
• Sås i april till juli eller i oktober fram till första frosten 
• Sådjup 1cm 
• Blommar i juni till juli 
• trivs på väldränerad jord med neutralt till något basiskt pH 
• Pollenresurs för rovinsekter och parasitsteklar 

 
Dill är en ettårig, vanligt odlad kulinarisk växt som är inhemsk i Me-
delhavsområdet. Den kan odlas i hela Europa och har naturali-
serats i många områden. Dill kan självså sig men om den ska sås så 
gör detta i full sol efter sista frosten när jordtemperaturen är 15 till 
21 grader. Helst bör jorden vara väl dränerad och rik på organiskt 
material, och med ett neutralt till svagt surt pH. Plantan kan bli upp 
till en meter hög och kan blåsa omkull av kraftiga vindar.  
 

Dill är ett användbart tillskott i blomfröblandningar då forskning visar att dess små gula flock-
blommor ger föda åt viktiga rovinsekter som nyckelpigor, blomflugor, och nätvingar samt pa-
rasitsteklar. Dillplantor är attraktiva för olika arter av nyckelpigor och man hittar betydligt fler 
nyckelpigor på dill jämfört med på fänkål och koriander (Lixa m. fl., 2010). Under laboratorie-
förhållanden har dill visats kunna förse parasiteklarna Dadegma semiclausum och  Cotesia glo-
merata med nektar (Winkler m. fl., 2010). Dessa steklar parasiterar flera skadeinsekter på kål-
växter, till exempel kålmal (Plutella xylostella), lökmal  (Acrolepiopsis assectella) och kålfjäril (Pi-
eris brassicae) (Winkler m. fl., 2009, 2010). Insådder med dill har visat sig öka både parasitstek-
larnas livslängd och reproduktion (Nilsson m. fl., 2011). Utöver en påverkan på förekomst av 
nyckelpigor, så ger blomfröblandningar som innehåller dill också upphov till en ökning av andra 
bladlusätande insekter såsom blomflugor och nätvingar (Patt m. fl., 1997), och man har kunnat 
visa på en minskning av bladlöss i närliggande potatisgrödor (Tschumi m. fl., 2016). Utöver på-
verkan på nyttoinsekter så kan dill även fungera som föda åt skadeinsekter. Till exempel gynnar 
planteringar av dill parasitstekeln Copidosoma koehleri men också dess värd potatismalen 
(Phthorimaea operculella)(Baggen m. fl., 1999).  
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande dill kom in från odlarna. Dill nämns som 
ett potentiellt ogräs av vissa odlare.  
 

Försöket på Sandby gård: I försöket på Sandby gård var dill en av två arter som hade upp-
kommit med tillräckligt många plantor inuti provrutorna för att förekomsten skulle kunna testas 
statistiskt. Vid första besökstillfället i juni var den förväntade förekomsten 0.4 plantor per m2, 
men till det andra besöket hade det minskat till 0.1 plantor per m2.  
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Fodervicker Vicia sativa  
 Foto: Wikimedia, Public domain, och A. Adholm 
 

• Trivs i soligt till halvsoligt läge 
• Annuell 
• Så på våren när jord är ≥15°C 
• Sådjup max 1 cm  
• Blommar i juni till augusti  
• Trivs på både väldränerade och fuktiga, sand- 

och lerjordar 
• Värdväxt för olika nyttodjur 
• Extraflorala nektarier 
• Positiv effekt på överlevnaden rovinsekter och 

parasitsteklar  
• Naturligt förekommande i det svenska land-

skapet  
 
Fodervicker är en ettårig ärtväxt som blommar hela sommaren, från juni till augusti, med röd-
violetta blommor som sitter enstaka eller parvis i bladvecken. Utbredningen av fodervicker är i 
Sverige begränsad till de södra delarna av landet. Det finns begränsad information om påverkan 
av fodervicker på pollinatörer men i vissa fall så har den en positiv effekt på naturliga fiender. 
Bland annat har fodervicker visats öka överlevnaden av nyckelpigor, i detta fall gällde det har-
lekinnyckelpigan (Wang m. fl., 2020). Fodervicker har extraflorala nektarier och denna nek-
tar har visats förbättra överlevnad och reproduktion hos parasitsteklar (Geneau m. fl., 2012; 
Irvin & Hoddle, 2015). Även pollen från fodervicker påverkar naturliga fiender, till exempel 
ökade överlevnaden av rovkvalster när de matades med pollen från växten (Grafton-Cardwell 
m. fl., 1999). Vad det gäller skadeinsekter så kan flera olika arter av ängsskinnbaggar i släk-
tet Lygus leva på fodervicker (Slosser m. fl., 2006), och fodervicker har testats som fång-
gröda för dessa skinnbaggar i sallad (Rämert m.fl. 2001). Liksom flertalet andra ärtväxter så är 
fodervicker en värdväxt för ärtbladlusen (Acyrthosiphon pisum) (Nikolova, 2017), och den är 
även värdväxt för växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae) (Morishita, 1992) och för svam-
pen Verticillium dahliae som är en patogen med mycket bred värdväxtkrets och som kan an-
gripa ett flertal odlade grödor (Ligoxigakis m. fl., 2002).   
 

Praktiska erfarenheter:  Fodervicker är många av odlarna intresserade av att odla. Den be-
skrivs som lättetablerad och lättbekämpad om den skulle bli ett ogräs.  Den är dock mindre 
sensationell än övriga klöverväxter. Det finns  frågetecken kring om fodervicker får klöverröta12. 
 

 
12 Šišic m.fl.2018. klöverröta finns i fodervicker, kan spridas till ärtgrödor men annars symptomfri. 
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Försöket på Sandby gård: Under etableringsåret besöktes fodervicker av många blomflugor 
(211 observationer) och var den föredragna växten för parasitsteklar (25 av totalt 32 observat-
ioner, dvs 78 %) och glasögonsländor (de enda 2 observationerna). Fodervicker uppkom endast 
med ett fåtal plantor under sockerbetsåret. 
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Fältvädd Scabiosa columbaria  
Foto: Pratensis AB 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Sås i mars till maj 
• Sådjup 0.2 – 0.5 cm 
• Blommar i juli till september innan frost 
• Trivs i näringsfattiga förhållanden, med basiskt till neutralt pH 
• Nektarproducent  
• Lockar bin, blomflugor och fjärilar  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
Fältvädd är en flerårig växtart som blommar från juli till september med violetta doftlösa blom-
mor samlade i korgar. Fältvädd växer naturligt under näringsfattiga förhållanden, till exempel i 
torra gräsmarker. Nektaren i blommorna är attraktiv för bin, blomflugor och fjärilar (Kwak & 
Velterop, 1997; Reisch & Poschlod, 2009; Vantreuren m. fl., 1994). Fältvädd kan smittas av 
mjöldagg (Glawe & Grove, 2005) men svampen som orsakar sjukdomen på fältvädd har endast 
ett fåtal värdväxter och påverkar inga av våra odlade grödor.  
   
Praktiska erfarenheter: Några odlare är intresserade av att odla fältvädd. Fältvädd besk-
rivs som uppskattad av både pollinatörer som dras till blommorna och av den som odlar väx-
ten.  
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Fänkål Foeniculum vulgare  
Foto: E. Ögren  
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Sås i mars till maj 
• Sådjup 1 – 2 cm 
• Blommar i juni till augusti  
• Trivs på båda fuktiga och väldränerade jordar 
• God pollen- och nektarproducent 
• Lockar pollinatörer och nyttodjur och fröerna kan vara födo-

källa åt fåglar 
• Självsådd 

 
 

Fänkål är en flerårig växt som kan bli upp till 1,5 m hög. Den blom-
mar i juni till augusti och de gula små blommorna sitter samlade i 
flockar. Hela växten är aromatisk och luktar lakrits.  

 
Fänkål har lättillgängliga nektarier och lockar till sig en mängd nyttoinsekter som olika typer av 
steklar (Maingay m. fl., 1991; Perez-Bote m. fl., 2020; Skaldina, 2020)honungsbin (Ramos & 
Ferreras, 2006) och blomflugor (Colley & Luna, 2000; Kopta m. fl., 2012; Skaldina, 2020). Även 
nyckelpigor (Kopta m. fl., 2012; Maingay m. fl., 1991; Ramalho m. fl., 2012), parasit-
steklar (Furtado m. fl., 2016; Kopta m. fl., 2012; Maingay m. fl., 1991; Nave m. fl., 2016) 
och nätvingar (Ramalho m.fl. 2012; Nave m.fl. 2016) lockas till och besöker fänkål, men vilka 
insekter som besöker fänkål skiljer sig åt beroende på tidpunkten på säsongen (Skal-
dina 2020). Besöket av humlor, skalbaggar, bin och steklar minskar under växtsäsongen, me-
dan besök av tvåvingar ökar mot slutet av säsongen.  
Fänkål kan påverkas av sjukdomar som mjöldagg som orsakas av Erysiphe heraclei (Choi m. fl., 
2015), vilken också kan påverka grönsaker som morot och palsternacka. Fänkål kan också på-
verkas av bomullsmögel Sclerotinia  sclerotiorum (Delhey m. fl., 2009) en svamp som är en vik-
tig växtpatogen på raps (Tronsmo m. fl., 2020).  
 
Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande fänkål kom in från odlarna. En odlare 
kommenterade att fänkålen kan vara trevlig att få in, så länge den inte innebär växtskyddspro-
blem. 
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Färgkulla Anthemis tinctoria  
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Direktsås på höst (september) eller på våren (april-maj), alt. sprid den genom att dela 

på rötterna och plantera dem 
• Sådjup 0.3 cm 
• Blomtid juni-september 
• Torktålig 
• Lockar solitärbin och blomflugor men inte honungsbin och humlor 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
Färgkulla är en flerårig ört som kan bli upp till 70 cm hög. Den växer på torra, öppna mar-
ker och vanligen hittar man den i vägkanter och på banvallar. Färgkullan blommar från juni till 
september och i blomkorgarna har både de tunglika strålblommorna och de rörlika diskblom-
morna orangegul färg. Blommorna attraherar solitärbin, blomflugor och andra blombesökande 
insekter men inte honungsbin och humlor (Rollings & Goulson, 2019). Bland nyttoinsekter ver-
kar bracksteklar och guldögonsländor tycka om färgkulla (Al-Doghairi & Cranshaw, 1999).    
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande färgkulla kom in från odlarna och ett par 
var intresserade av att odla den samtidigt som några inte kände till arten sedan tidigare. En 
odlare kommenterar att de inte har någon erfarenhet av färgkullan men inte heller har något 
emot den.   
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Gul sötväppling Melilotus officinalis 
Foto: M. Viketoft 
 
 

• Trivs i soligt läge 
• Tvåårig  
• Gror snabbt på våren vid varmt väder över 20oC 
• Sås från maj till september 
• Sådjup 3 cm 
• Blommar juli till september  
• Bra nektar- och pollenproducent 
• Lockar vilda bin, inkl. humlor samt andra nyttoinsekter 
• Värdväxt för rotgallnematoderna Meloidogyne hapla och  

M. chitwoodi  
• Föreslås av att odlas ihop med honungsört då de kompletterar 

varandra i blomningsperioder 

 
 
Gul sötväppling är en tvåårig växt som kan bli högvuxen, över metern hög. Den blommar i juli 
till september med gula små blommor samlade i avlånga klasar. Gul sötväppling växer på kul-
turpåverkad öppen mark som i vägkanter och på ruderatmark. Blommorna besöks av både ho-
nungsbin och vilda bin, inklusive humlor (Dibble m. fl., 2020; O’Neill m. fl., 2004; Otto m. fl., 
2017). Fjärilslarver, i en specifik studie puktörneblåvinge, kan livnära sig på blommorna och bla-
den (Burghardt & Fiedler, 1996). I en annan studie ökade en blomremsa, där gul sötväpp-
ling ingick, aktiviteten och mängden jordlöpare i en växtföljd med sojabönor, havre och majs 
(Carmona & Landis, 1999), och när gul sötväppling användes i kombination med bovete 
och ögonböna minskade antalet pestskalbaggar i melon (Cline m. fl., 2008). På samma sätt 
minskade gul sötväppling förekomsten av skadliga fjärilslarver i broccoli till följd av ökad när-
varo av spindlar, parasitsteklar och insektspatogener (Hooks & Johnson, 2004). Gul sötväppling 
är också effektiv som fånggröda mot ängsskinbaggar av släktet Lygus i sallad  (Rämert m. fl., 
2001). På den negativa sidan är gul sötväppling värdväxt för rotgallnematoderna Me-
loidogyne hapla och M. chitwoodi (Griffin & Jensen, 1997).  
 

Praktiska erfarenheter: Några odlare var intresserade av att odla gul sötväppling. Gul söt-
väppling beskrivs vara lättetablerad, klara sig bra på torra marker och odlas väl ihop med ho-
nungsört. Ett frågetecken kring om gul sötväppling får klöverröta finns13. 
 
 

 
13 Bergqvist, S. 2021. Klöverröta finns i sötväppling. 
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Gurkört Borago officinalis 
Foto: M. Viketoft, C. Venables 
 

• Soligt läge till halvskugga  
• Annuell 
• Direktsås på våren (april till juni)  
• Sådjup 1 cm 
• Blommar juni till september 
• Efter blomning kan plantorna lämnas för självsådd av fröer till 

nästa år  
• Trivs på mager och väldränerad jord 
• Bra nektar- och pollenproducent  
• Omtyckt av honungsbin och korttungade humlor  

 

Gurkört är en strävhårig, ettårig ört som kan bli upp till 70 cm 
hög. Den odlas som prydnads- eller kryddväxt, och ibland kan den 
påträffas förvildad. Gurkört blommar från juni till augusti med 
stjärnlikt utbredda, blå blommor som sitter i glesa knippen.  

 
Gurkört producerar både pollen och nektar  (Stawiarz m. fl., 2020) och är en omtyckt växt 
av både honungsbin och korttungade humlor (Carreck m. fl., 1999; Carvell, 2002; Dibble m. fl., 
2020; Stawiarz m. fl., 2020).  
 
Blomflugor är inte speciellt attraherade av gurkört (Barbir m. fl., 2015; Carreck & Williams, 
2002) medan steklar och fjärilar kan vara ganska artrika på gurkört (Carreck & Williams 2002). 
När det gäller nyttoinsekter, är gurkört attraktivt för guldögonsländor (Herrera m. fl., 2019) och 
parasitsteklar på bladlöss (Fujinuma m. fl., 2010). 
 
Praktiska erfarenheter: Ett intresse för att testa gurkört, som upplevs som en bra bi-
växt, fanns bland några av odlarna. Några upplevde dock att odla gurkört är en risk då den kan 
bli ett ogräs eftersom den självsår sig lätt. En odlare nämnde dock att den inte är svårhanterad 
om detta problem skulle uppstå.   
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Försöket på Sandby gård: Gurkört var en av få växtarter som uppkom i sockerbetorna året 
efter att den såtts in. Detta stödjer åsikten att denna växt potentiellt kan bli ett åkerogräs, 
men fler studier i andra grödor (som till exempel vete och korn) behövs.  
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Gyllenlack Erysimum cheiri 
Foto: Wikimedia public domain 

• Trivs i soligt läge 
• Tvåårig eller perenn  
• Sådd sen vår till tidig sommar  
• Sådjup: 1 cm 
• Blommar det andra året (maj - september) 
• Trivs på väldränerad jord och på de flesta jordarter 
• Tål frost 
• Värdväxt för klubbrotssjuka och bör undvikas i blomremsor på fält med kålväxter i 

växtföljden 

Gyllenlack är en två- till flerårig växt med upprätt, något förvedad stjälk. Det är en art som ur-
sprungligen kommer den från Medelhavsområdet och som odlas som prydnadsväxt i trädgår-
dar och ibland kan påträffas förvildad. Den blommar i maj till september (men blomningen kan 
i vissa fall fortgå ända tills efter den första frosten) med stora gula till brunröda blommor.  Det 
finns väldigt lite vetenskapliga studier på blombesökare på gyllenlack, men blommorna på när-
besläktade arter besöks av en mängd olika insekter som flugor, blomflugor, svävflugor, bin, my-
ror och skalbaggar (Gómez m. fl., 2007; Lay m. fl., 2013; Ortigosa & Gómez, 2010). Gyllenlack in-
nehåller kemiska ämnen som kan avskräcka vissa fjärilar från att  lägga sina ägg på väx-
ten (Hopkins & van Loon, 2001). Liksom de flesta kålväxter är gyllenlack  värdväxt för patoge-
nen som orsakar klumprotsjuka (Ren m. fl., 2016). Eftersom klumprotsjuka orsakar stora skör-
deförluster hos odlade kålväxter bör gyllenlack undvikas i blomremsor på fält med dessa grödor 
i växtföljden.  

Praktiska erfarenheter: Gyllenlack beskrivs inte vara så bra då den tillhör kålväxterna och 
några av odlarna vill absolut inte odla den och för andra är blomman okänd sedan tidigare. 
Fundering på om den kan vara värdväxt för ytterligare växtsjukdomar än klumprotsjuka finns 
även. 
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Honungsört Phacelia tanacetifolia 
Foton: M. Viketoft, N. Rodriguez-Gasol 
 

• Trivs i soligt läge 
• Annuell 
• Så tidigast när det inte är risk för frost och ända fram till septem-

ber 
• Sådjup 0.5 cm, var noga med att fröna blir ordentliga täckta av 

jord då de kräver mörker för att gro 
• Blommar 6-8 veckor efter sådd (maj till september) 
• Trivs på näringsrik och väldränerad jord 
• God nektar- och pollenproducent 

 
Honungsört är en snabbväxande ettårig växt med upprättstående 
stjälkar som når en höjd av ca 70 cm. Den växer bra på flertalet jor-
dar men för att fröna ska gro krävs svala och mörka förhållanden. 
Därför bör fröna begravas några millimeter ner i marken och mark-
temperaturen bör vara 3–20 ° C (Kirk, 2005). En torr jord kan kräva 

bevattning för att stimulera groning, men när honungsörten väl har etablerat sig kan växten 
växa bra även  under torra förhållanden. 

 
Honungsört har blekt violetta blommor i spiralformade blomställningar som rullar upp sig allt 
eftersom blommorna öppnas. Blommorna producerar stora mängder nektar och pollen och be-
söks flitigt av honungsbin (Barbir m. fl., 2015; Carreck & Williams, 2002; Owayss m. fl., 2020; 
Petanidou, 2003) och humlor (Ambrosino m. fl., 2006; Carreck & Williams, 2002; Sikora m. fl., 
2016), särskilt korttungade humlor (Rundlöf m. fl., 2018; Stout m. fl., 1998). Solitärbin är mindre 
frekventa besökare (Petanidou 2003). Honungsörtens blommor är också attraktiva för blomflu-
gor (Carreck & Williams, 2002; Laubertie m. fl., 2012), även om blomflugorna bara kan samla 
pollen från blommorna (White m. fl., 1995). Det har även vistats att honungsört posi-
tivt kan påverka livslängden hos vissa parasitsteklar men inte andra (Baggen m. fl., 1999; Oida 
& Kawana, 2017), vilket möjligen är relaterat till blommans morfologi (Irvin m. fl., 2007; Jacob 
& Evans, 2001; Sigsgaard m. fl., 2013; Vattala m. fl., 2006). Dessutom ökade blomremsearter 
med honungsört förekomsten av rovinsekter jämfört med remsor bestående av andra växtar-
ter, även om antalet rovinsekter i den intilliggande åkern inte ökade (Moore m. fl., 2019). Gäl-
lande skadegörare, så besöker ofta arter av ängsskinnbaggar (Lygus hesperus), bladbaggar (Di-
abrotica undecimpunctata) och rovfjäril (Pieris rapae) honungsört (Ambrosino m.fl. 2006), 
och honungsört är också en värd för beet western yellows virus (Graichen & Rabenstein, 
1996), som har många värdväxter men som i Sverige kan orsaka skador på bland annat socker-
betor (Ruus 2020). Honungsört visar potential att fungera som fånggröda för betcystnemato-
den Heterodera schachtii (Cooke, 1985), men å andra sidan kan rotgallnematoden Me-
loidogyne fallax föröka sig bra på honungsört (Karssen, 1996).  
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Praktiska erfarenheter: Honungsörten beskrivs som en vackert blommande växt som 
humlor och bin gillar, och den ska även fungera bra som insåningsväxt. Många av de tillfrå-
gade odlarna är intresserade av att odla honungsört och den odlas redan av flera dem. Ge-
nom att samodla med klöver förlängs blomningsperioden. Den beskrivs fröa av sig väldigt 
mycket och detta medför därmed att fältet behöver plöjas, annars finns det risk att den kvä-
ver nästkommande gröda. En odlare nämner att den kan konkurrera ut andra växter i bloms-
terremsan, särskilt på lerjordar.  
 

Försöket på Sandby gård: Honungsört besöktes av alla typer av bin (honungsbin, humlor, 
solitärbin) men också av glasvingar, nyckelpigor och blomflugor. Honungsört var den växtart 
som hade flest observationer av fjärilar (43 av totalt 47 observationer, dvs 91 %). Fastän ho-
nungsört har rykte om sig att självså sig så förekom den endast med ett fåtal plantor i den ef-
terföljande sockerbetsgrödan. 
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Koriander Coriandrum sativum  
Foto: C. Venables  
 

• Soligt läge till halvskugga 
• Annuell 
• Sås i mars till maj 
• bredsådd, sådjup (< .5 cm) 
• Blommar i juni till juli 
• Trivs på sandig och väldränerad jord 
• Attraherar pollinatörer och andra nyttoinsekter  
• Självsås 
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 
 
 
Koriander är en illaluktande växt som kan bli drygt en halv meter 
hög. Den blommar i juni och juli med små vita eller rödlätta blom-
mor samlade i ganska små flockar. Koriander har karaktäristiskt 
klotrunda frukter och till skillnad från övriga växten har dessa en an-

genäm lukt när de är mogna. Koriander är en odlad art som lätt frösår sig och som ibland kan 
påträffas förvildad på ruderatmark.  
 

Koriander är särskilt attraktiv för blomflugor (Barbir m. fl., 2015; Colley & Luna, 2000; Tavares 
m. fl., 2015) men även honungsbin kan lockas av blommorna (Sajjad m. fl., 2017). Korian-
der gynnar en rad naturliga fiender. Till exempel kan koriander bidra till ökad mängd och mång-
fald av nyckelpigor (Resende.m.fl. 2010; Tavares, m.fl. 2015), och i en studie med  har-
lekinnyckelpigor kunde en ökad livslängd och reproduktion uppmätas (Wang m.fl. 2020). Dess-
utom kan nätvingar överleva och föröka sig på koriander (Resende m.fl. 2017), och antalet nät-
vingeägg  som lades på bladlusinfekterade jordgubbsväxter ökade när jordgubbarna samodla-
des med koriander (Hodgkiss, Brown, and Fountain 2019). Vissa studier rapporterar om positiva 
effekter av koriander på parasitsteklar (Vattala m.fl. 2006; Tavares m.fl. 2015), medan andra 
inte visar någon effekt (Begum m. fl., 2006; Rahat m. fl., 2005) eller till och med att koriander 
verkar avvisande (Nilsson m. fl., 2011). På den negativa sidan är koriander attraktiv för liten kål-
fluga (Nilsson m.fl. 2011), som angriper alla korsblommiga växter som till exempel kål och olje-
växter.   
 
Praktiska erfarenheter: En par odlare uttryckte att de var intresserade av att odla koriander, 
och flera andra sa att arten var okänd för dem sedan tidigare. En odlare med erfarenhet av att 
odla koriander sa att den lockar till sig både fasaner och humlor. Eftersom det fanns lite erfa-
renhet av att odla koriander kunde inte odlarna säga något om den riskerar att bli ett svårbe-
kämpat ogräs eller ej. 
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Kornvallmo Papaver rhoeas    
Foto: C. Venables och S. Klein 
 

• Trivs i soligt läge  
• Annuell 
• Sås på våren (mars – maj) för blomning samma sommar, alt. 

höstsås för blomning följande år 
• Så på < 0.5 cm djup och se till att fröna är täckta med ett tunt 

lager jord då de kräver mörker för att gro 
• Blommar juni till augusti 
• God pollenresurs 
• Självsås 
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 
•  

Kornvallmo är en ettårig växt som kan bli upp till 80 cm hög. 
Den blommar från juni till augusti med stora röda blommor. Korn-
vallmo växer som ogräs på åkermark, men förekommer även på rude-

ratmark och i vägkanter, främst i Skåne och på Öland och Gotland.  
 

Kornvallmo är attraktiv för guldögonsländor (Neuroptera: Chrysopidae) som är en naturlig fi-
ende till (och används för biologisk bekämpning av) skadeinsekter inklusive kvalster, blad-
löss, hoppstjärtar och trips (Herrera m. fl., 2019). Växten tillhandahåller mat i form av pollen åt 
guldögonsländorna samt en plats att lägga deras ägg på. Honungsbin (Apis mellifera) använder 
också kornvallmo som en pollenresurs (Dimou m.fl. 2014; Makhloufi m.fl. 2010), liksom 
andra pollinatörer som blomflugor och humlor (pers. obs). Även rovkvalster, som används för 
biologisk bekämpning av växtätande kvalster, kan  använda vallmons pollen som en alterna-
tiv matkälla i frånvaro av deras huvudsakliga föda (som är växtätande kvalster) (Pozzebon & 
Duso, 2008). Kornvallmons pollen har visat sig vara mer näringsrikt än andra pollentyper (äpple 
och päron), vilket positivt påverkar utveckling, överlevnad, livslängd som vuxen och fruktsam-
het hos rovkvalstret Euseius finlandicus (Broufas & Koveos, 2001). I en studie undersöktes hur 
parasitsteklar som lever på minerarflugor (vilka är skadeinsekter på grönsaker och prydnads-
växter) klarar av att leva på olika åkerogräs. Mer än 80% av parasitsteklarna - inklusive sällsynta 
arter - hittades på tio växtarter, och kornvallmo var en dessa tio arter.  
Skadedjur som har associerats med kornvallmo inkluderar sniglar i släktet Arion, vilka gärna 
äter av växten (Frank, 2003).   
 
Praktiska erfarenheter: Många odlare vill absolut inte odla vallmo då den riskerar att bli ett 
ogräs. Vallmo beskrivs som ett konkurrenskraftigt ogräs med långlivade fröer i marken som inte 
ska introduceras till nya åkrar då den sprids mycket lätt. Den är dessutom problematisk att få 
bort. En odlare nämner även att den på Öland växer vilt, och att den även spridit sig mycket på 
sina håll i Östergötland. 
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Försöket på Sandby gård: Trots uppfattningen att kornvallmo är ett problematiskt ogräs 
visade detta försök dålig uppkomst i den efterföljande sockerbetsgrödan. 
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Kummin Carum carvi 
Foto:Wikimedia public domain och A. Adholm 
 

• Trivs på soligt läge till halvskugga  
• Tvåårig – blommar andra året 
• Sådd på våren efter risk för frost 
• Så på mindre än 5 cm djup på en ogräsfri yta eftersom den kon-

kurrerar dåligt med ogräs  
• Blomning i maj till juli år 2 
• Föredrar väldränerad jord 
• Kan tolerera sandiga jordar  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

Kummin är en tvåårig växt som kan bli halvmetern hög. Den bör sås 
direkt i jorden, och blommar i maj till juli året efter första sådd med 
vita små blommor. Kummin föredrar väldränerade sandiga eller le-
riga jordar och halvskugga till full sol. Kummin är vanlig i hela Sverige 

och förekommer främst i öppna landskap, inklusive fuktiga ängar, vallar och längs vägar.  
  
Kummin är en attraktiv födokälla för brokparasitsteklar i Turkiet (Coruh & Coruh, 2008). Många 
av dessa parasitsteklar finns också i Sverige, där de lägger sina ägg i skadeinsekter som blad-
löss, skalbaggslarver och fjärilslarver.  
 

Praktiska erfarenheter: Några odlare uttryckte att de var intresserade av att odla kummin, 
medan andra sa att arten var okänd för dem sedan tidigare. De odlare som haft erfarenhet av 
kummin beskriver att den  fungerat bra och varit en rolig växt att odla. Om den hamnar i fältet 
men lätt bekämpas känns det okej för en av odlarna. 
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Käringtand Lotus corniculatus 
Foto: M. Viketoft, Wikimedia public domain 
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Sås från maj till september 
• Sådjup < 0.5 cm, bredsådd 
• Blommar i juni och juli 
• Trivs på väldränerad jord, och  tolererar inte höga nivåer av 

kväve 
• Torktålig 
• Producerar stor mängd nektar och pollen 
• Besöks av olika bin, fjärilar och andra nyttoinsekter 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

Käringtand är en flerårig ärväxt med krypande till upprätta stammar 
och gula blommor samlade i flockar. Den förekommer naturligt i hela 

Sverige och förekommer främst i ängar och på hedmarker. Blommorna är mycket attraktiva för 
en mångfald av bin på grund avden stora mängden nektar och pollen i blommorna.  

Humlor är de vanligaste besökarna (Carvell m. fl., 2006a; Jakobsson & Ågren, 2014; Zaninotto 
m. fl., 2020), men blommorna lockar också till sig honungsbin (Degrandihoffman och Collison 
1982; Kamper m.fl. 2017) och solitärbin (Jakobsson och Ågren 2014). Dessutom utnyttjar fjäri-
lar (Janz, m.fl. 2005; Jakobsson & Ågren 2014; Goodenough & Sharp 2016) och nattfjärilar (Sarin 
& Bergman, 2010) käringtand som både mat och äggläggningsplats. Även tvåvingar besöker 
blommorna (Kamper, m.fl. 2017; Ouvrard & Jacquemart 2018; Gibson m.fl. 2019).  

Käringtand producerar två typer av kemiska föreningar, cyanogena glykosider och kondense-
rade tanniner, och dessa föreningar kan avskräcka växtätare (Briggs & Schultz, 1990). Trots 
detta kan ett flertal skadeinsekter inom familjen ängsskinnbaggar äta av käringtand (Peterson 
m.fl. 1992), och dessa kan också livnära sig på andra ärtväxter. Käringtand är också värdväxt för 
bladlöss, vilka kan vara potentiella skadedjur på alfalfa och andra ärtväxter (Gibson m.fl. 
2019). Påverkan av käringtand på naturliga fiender är långt mindre känd, men bladlössen kan 
fungera som en födokälla för nyckelpigor (Ekesi m. fl., 2005).  
 
Praktiska erfarenheter: Många odlare var intresserade av att odla käringtand. En odlare 
som tidigare odlat käringtand beskriver den som bra. Den beskrivs även vara lågt växande i 
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botten av en blomsterremsa och att den därmed hävdar sig dåligt. Det finns frågetecken kring 
om käringtand får klöverröta 14.  

 
14 Lotus corniculatus kan vara känslig för klöverröta, men känsligheten är låg och skiljer sig mellan sorter (Öhberg 
2008) 
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Liten blåklocka Campanula rotundifolia  
Foto: C. Olito, M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge till halvskugga 
• Perenn 
• Så på våren (mars – april). För blommor nästa år så I augusti till 

september/oktober.  
• Bredsådd  
• Blommar från juli till september 
• Trivs på torr gräsmark 
• Förekommer naturligt längst väg- och fältkanter 
• Bra nektar- och pollenproducent 
• Besöks bl.a. av humlor och solitärbin men även flera nyttoinsek-

ter  
• Självsås 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 
Liten blåklocka är en lågväxt (10-50 cm), späd växt som naturligt förekommer i öppna torra 
gräsmarker. Den blommar från juli till september med blå klockformade blommor som besöks 
för nektar, pollen eller skydd. De mest framträdande besökarna är humlor och solitärbin (Maad 
m.fl. 2013), men ett brett spektrum av insekter inklusive skalbaggar, tvåvingar, steklar och fjä-
rilar besöker blåklockans blommor (Stevens m.fl. 2012).  
 
Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande liten blåklocka kom in från odlarna. Den 
beskrivs som en lättetablerad blomma med tidig blomning och inga negativa aspekter nämn-
des. Den är även Sveriges nationalblomma. 
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Luddvicker Vicia villosa  
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge till halvskugga  
• Annuell  
• Sådd i mars till april, efter risk för frost, sen augusti-mitten av 

september 
• Sådjup 3-5cm 
• Blommar från juni till augusti. 
• Bör krattas in 
• Mycket attraktiv för honungsbin och vilda bin 
• Självsås 

  
Luddvicker är en ettårig till tvåårig ärtväxt som kan få upp till 150 cm 
långa stjälkar och blommar med blåvioletta blommor samlade i långa 
klasar.  
 

Blommorna är mycket attraktiva både för honungsbin och för vilda bin (Al-Ghzawi m. fl., 
2009). Luddvicker som odlas som fånggröda tillsammans  med rågvete hade en viss positiv ef-
fekt på rovinsekter som spindlar, lockespindlar, kortvingar och marklevande skalbaggar i ett 
ekologiskt system med reducerad bearbetning (Rivers m. fl. 2018). Även samodlad ludd-
vicker ökade mängden rovlevande halvvingar, i synnerhet markrovskinnbaggar, näbbskinn-
baggar och fältrovskinnbaggar (Loya-Ramirez m. fl., 2003; Slosser m. fl., 2000). 
 
Växande luddvicker påverkar också marksamhället, till exempel är luddvicker mycket mottag-
lig för mykorrhizasvampar (Rutto m. fl., 2003), positivt associerad med andra typer av svam-
par (Finney m. fl. 2017) och ökar mängden grampositiva bakterier i jorden (Frasier m. fl., 
2016).  
 
På den negativa sidan är luddvicker värdväxt för ärtbladlusen (Acyrthosiphon pisum) och 
denna bladlus har kort utvecklingstid och hög fruktsamhet på luddvicker (Kaakeh & Dutcher, 
1993). 
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande luddvicker kom in från odlarna. Ett par 
odlare är intresserade av att odla den. Luddvicker beskrivs som mindre sensationell än övriga 
klöverväxter. Ett frågetecken kring om luddvicker får klöverröta finns.   
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Lungört Pulmonaria obscura 
Foton: C. Venables och Pratensis AB 

• Trivs i halvskuggigt läge  
• Perenn 
• Sås i mars till maj, lägg fröna på ytan och täck lätt med jord 
• Blommar i april till maj 
• Trivs i på väldränerad, neutral jord  
• Viktig födoresurs tidigt på våren för humlor 
• Höjd: 10-30 cm  
• Blomfärg: blå / rosa  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
Lungört är en tidigt blommande, lågväxande flerårig växt som tillhör familjen strävhåriga väx-
ter. Den förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige och växer bra på lerig jord i lundar 
och i örtrik granskog. Lungörten blommar med rosa eller blå blommor, och den har registrerats 
som en resurs för sex olika humlearter som alla förekommer i Sverige; mörk jordhumla, ängs-
humla, stenhumla, hushumla, åkerhumla och trädgårdshumla (Olesen, 1979). Lungört är också 
värd för den rödlistade (nära hotade) mindre lungörtsviveln (Mannerkoski, 2000) som i Sve-
rige bara finns i Uppsala och Skåne (SLU Artdatabanken, 2020).  

Praktiska erfarenheter: Några av odlarna är intresserade av att odla lungört, samtidigt är 
arten okänd för andra odlare. Lungörten beskrivs förekomma naturligt men en fundering om 
den kan vara giftig finns.   
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Perserklöver/doftklöver Trifolium resupinatum 
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge  
• Annuell  
• Sådd i april till maj  
• Sådjup 1 cm 
• Blomning i juni till september 
• Tål ej kyla  
• Attraherar pollinatörer och andra nyttoinsekter 
• Låg risk för att bli ett ogräs då den endast förekommer tillfälligt i 

Sverige och inte reproducerar sig 

 
Perserklöver, som också kan kallas doftklöver, luktklöver eller persisk 
klöver, är en ettårig ärtväxt som blommar med väldoftande vit-
rosa blommor från juni till september. Den odlas vanligtvis som fo-
derväxt eller som gröngödslingsgröda. Den är en resurs för polliner-

ande insekter som tapetserarbiet Megachile rotundata (Richards 1995), humlor (Johansson 
2021) och honungsbin (Johansson 2021, Hollowell 1943). Perserklöver har framgångsrikt an-
vänts som samodlingsgröda på grund av att den attraherar blombesökande rovinsek-
ter såsom nyckelpigor och nätvingar, den har markförbättrande egenskaper genom dess kvä-
vefixering och den producerar även fenolföreningar som gör att växtätande insekter vill und-
vika den (Abad m.fl. 2020).  
 

Försöket på Sandby gård: I försöket besöktes perserklöver av honungsbin (28 % av totala 
antalet observationer) och blomflugor (10 % av totala antalet observationer). Den förekom 
endast med ett fåtal plantor i den efterföljande sockerbetsgrödan. 
 

Praktiska erfarenheter: Många av odlarna är intresserade av att odla perserklöver. Per-
serklöver beskrivs som en lättetablerad och väldoftande blomma som lockar till sig bin och 
humlor. Doften sägs maskera annan lukt såsom gödsel. Ett frågetecken kring om perserklöver 
får klöverröta finns.   
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Prästkrage Leucanthemum vulgare  
Foto: K. Lindholm 
 

• Trivs i soligt till halvskuggigt läge  
• Perenn 
• Sås i mars till september 
• Sådjup 0.2 cm 
• Blommar i juni till augusti 
• Trivs på väldränerad jord och tolererar de flesta jordarter och 

pH-värden 
• Pollenproducent  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 

Prästkrage är en flerårig växt som har stora ensamma korgblommor 
i toppen på stjälken. Den blommar i juni till augusti och blomkorgen 
består av gula, rörlika diskblommor omgivna av vita, tunglika strål-
blommor.  Prästkrage förekommer på öppna kulturmarker 
som ängar, hagar, skogsbryn och vägkanter.  

Prästkragens blommor är rika på pollen och på grund av den diskformade blomställningen är 
blommorna tillgängliga för generalistiska (eller korttungade) besökare (Brodie m. fl., 2015) . 
Rapporterade pollinatörer inkluderar bin och humlor, flugor, blomflugor, skalbaggar och fjärilar 
(Clements m.fl. 2004; Lundgren m.fl. 2015). Blommorna besöks även, och potentiellt också pol-
lineras, av myggor (Peach & Gries, 2016). Ett flertal insekter har noterats äta på prästkrage och 
dessa inkluderar skalbaggar, flugor, gallmyggor, bladlöss, bladloppor och nattfjärilar (Clements 
m.fl. 2004). Vissa hovdjur, som getter, hästar och får kan äta prästkrage, medan den ratas 
av andra som nötkreatur och grisar (Clements m.fl. 2004). Rotgallnematoden Me-
loidogyne hapla kan reproducera sig på prästkrage och därmed fungera som en reservoar för 
denna nematod  (Bélair & Benoit, 1996).  

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande prästkrage kom in från odlarna. Prästkra-
gen beskrivs blomma tidigt och avlöses till exempel fint av rödklint i en blomsterremsa. En fun-
dering kring om prästkragen kan bli ett ogräs likt baldersbrå finns. 
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Ringblomma Calendula officinalis  
Foton S. Klein, N. Rodriguez-Gasol 
 

• Trivs i soligt till halvskuggigt läge  
• Annuell 
• Sådd i april-juni eller i september-oktober 
• Sådjup 1 cm 
• Blommar i juli till september 
• Trivs i näringsrik och väldränerad jord 
• Producerar stor mängd pollen 
• Självsås 

 

Ringblomma är en ettårig växt som förekommer i många blomfrö-
blandningar. Bäst är att så fröna direkt i näringsrik, väldränerad 
jord. Fröna bör sås i mars i ogräsfri och lös jord, antingen på 1 cm djup 
eller på ytan  med lite strödd jord över. Ringblommor föredrar att 
växa soligt till halvskuggigt och blommar från juli till september med 

stora orangea blommor.  
Ringblomma frösår sig lätt själv och kan på så sätt spridas från det första planteringsområdet 
och kvarstå i landskapet.  
  
Ringblomma är en attraktiv växt för många nyttoinsekter, såsom honungsbin, humlor, nät-
vingar och tvåvingar, särskilt blomflugor (Carreck & Williams, 2002; Colley & Luna, 2000). Ring-
blommor lockar inte till sig insekter som letar efter nektar, utan de är snarare attraktiva för in-
sekter som letar efter pollen eftersom de är rikliga pollenproducenter  (Thom m.fl. 2018). Pol-
len är en kritisk komponent i födan för många nyttoinsekter, eftersom det är en värdefull pro-
teinkälla och källa för andra viktiga födokomponenter som till exempel aminosyror. Genom 
uppskattningar av pollenproduktionen, så har man kommit fram till att ett hektar med ring-
blommor kan producera 50-150 kg pollen och stödja 4 till 10 kolonier av honungs-
bin (Thom m.fl. 2018). När ringblommor och tagetes samodlades med kål, uppmättes en mar-
kant minskning av antalet skadeinsekter på kålen (Jankowska, Poniedziałek, and Jędrszczyk 
2009). Liknande påverkan på skadeinsekter har uppmätts när ringblommor odlas i remsor längs 
tomatfält, och i detta fall ökade också populationerna av pollinatörer (Balzan, 2017).  
  
Ett potentiellt problem med att inkludera ringblomma i blomfröblandningar är dess fortlevnad i 
landskapet och dess förmåga att sprida sig till omgivande och efterföljande grödor. En fältstu-
die som uttryckligen testade återförekomsten av ringblomma i efterföljande sockerbetsgröda, 
fann att den fanns i fältet säsongen efter att den planterats  (se resultatet för försöket på Sand-
bygård här nedan).  
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Försöket på Sandby gård: Ringblomma attraherade en hel del insekter (254 observationer) 
och majoriteten av dessa var blomflugor (227 observationer). Ringblomma var en av två arter 
som hade uppkommit med tillräckligt många plantor inuti provrutorna för att återförekomsten 
skulle kunna testas statistiskt. Vid första besökstillfället i juni var den förväntade förekomsten 
0.5 plantor per m2, men till det andra besöket hade den minskat till 0.3 plantor per m2. 
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande ringblomma kom in från odlarna, men 
några kommenterade att den riskerade att bli ett ogräs. En odlare kommenterade att ring-
blomma lätt kan spridas i trädgårdar och därför själv är skeptisk till att odla den i sin odling. 
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Rosenkronill Securigera (Coronilla) varia 
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Så på hösten innan frost  (augusti - september) 
• Så grunt, 0.5 till 1 cm djup 
• Blommar i juli till september 
• Nektarproducent 
• Lockar till sig pollinatörer såsom honungsbin och 
humlor 
• Frön är kommerisellt tillgängliga men av utländsk 
härkomst 
 

Rosenkronill är en flerårig växt som blommar från juli till 
september med vitrosa blommor samlade i huvu-
den. Det är en art som ibland odlas, framförallt i trädgår-
dar, och som kan förekomma naturaliserad på kultur-
mark i södra och mellersta Sverige. Rosenkronill är själv-
steril och beroende av pollinering för att bilda frön, men 
ändå producerar den liten mängd nektar för att locka till 
sig pollinatörer (Richards, 2020). Honungsbin är den do-

minerande pollinatören men humlor är också effektiva pollinerare (Richards, 2020). Vad det 
gäller skadeinsekter, så är rosenkronill lämplig föda för ärtbladlusen (Peccoud m. fl. 2015). Det 
bör också nämnas att rosenkronill är giftig för icke-idisslande djur som till exempel kycklingar, 
grisar och sorkar (Shenk m. fl. 1976). 
 

Praktiska erfarenheter: Mycket få kommentarer gällande rosenkronill kom in från odlarna 
och arten var okänd för många. Rosenkronill beskrivs av en odlare hävda sig okej i en bloms-
terremsa. 
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Rosenskära Cosmos bipinnatus  
Foto: M. Viketoft, C. Venables 
 

• Trivs i soligt läge till halvskugga  
• Ettårig  
• Sådd sen vår, vid jordtemperatur över 16oC 
• Sådjup 1 cm 
• Blommar i juli till september 
• Föredrar skyddat läge 
• Fuktig, väldränerad jord 
• Självsås lätt 
• Pollenproducent  

 

Rosenskäran är en ettårig odlad växt som blommar med stora blom-
mor från juni fram tills det att frosten kommer på hösten. Det finns 
en mängd sorter som varierar i utseende och färg på blomman, men 
också om de är lågväxande (runt 30 cm) eller högväxande (omkring 

1 m).  Rosenskära självsår sig lätt och trivs att växa både soligt men också halvskuggigt.  
 
Rosenskära har pollen med högt lipidinnehåll (Singh m. fl. 1999) och är attraktivt för både 
humlor och honungsbin (de la Hoz, 2006; Malerba & Nattero, 2012). Rosenskära kan minska 
populationen av dolknematoder(Aballay m.fl. 2001), även om den exakta arten i den studien 
inte förekommer i Sverige idag.  

 
Det finns begränsad kunskap om effekten av rosenskära på nyttoinsekter eftersom den end-
ast har utvärderats när den funnits i en blandning (Grasswitz, 2013). Vad som kan vara intres-
sant att veta är att rosenskära kan ges till kreatur och har visat sig minska metanproduktionen 
hos både mjölkkor (Pineda m. fl. 2018) och nötkreatur 
(Vazquez-Carrillo m. fl. 2020). På den negativa sidan är att ro-
senskära kan upprätthålla förekomsten av Verticillium svamp i 
ett fält (Carlucci m. fl. 2009). Det finns också en risk att ro-
senskära blir dominerande när den förekommer i en bland-
ning genom att den kan överskugga och minska blom-
ningen hos lägre växande arter, särskilt under andra halvan av 
säsongen (Grasswitz 2013).  
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande ro-
senskära kom in från odlarna och arten var okänd för några. 
Rosenskäran beskrivs som en trevlig och färggrann blomma.    
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Rödklint Centaurea jacea  
Foto: M. Viketoft 

• Trivs i soliga läge 
• Perenn 
• Så på våren efter frost (april – maj), eller på hösten (september) 
• Sådjup 0.5 cm, bredsådd 
• Blommar i juli till september 
• Nektarproducent 
• Lockar pollinatörer 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

Rödklint är en flerårig växt som kan bli 30-80 cm hög. Den blommar med rödvioletta blom-
mor från juli till september, och växer på nästan alla typer av öppen mark som till exem-
pel vägkanter, skogsbackar och ängar.  
Rödklint besöks främst för sin nektar och är attraktiv för både honungsbin och vilda bin, speci-
ellt åkerhumla, ljus/mörk jordhumla samt stenhumla (Steffan-Dewenter & Tscharntke 2001; 
Hirsch m. fl. 2003; Lazaro m.fl. 2011), men besöks även av en stor mängd andra pollinerare 
som fjärilar och blomflugor (Hirsch, Pfaff, and Wolters 2003; Ouvrard & Jacquemart 
2018). Bland  fjärilar har exempelvis slåttergräsfjäril visat preferens för rödklint (Lebeau m. fl. 
2017).   
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande rödklinten kom in från odlarna och ar-
ten var okänd för några. En odlare noterade att den riskerade att bli ett ogräs samtidigt som 
en annan odlare skrev att rödklinten inte spridit sig när de odlat den utan att den hade funge-
rat bra.  
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Rödklöver Trifolium pratense  
Foton: C.Venables 
 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Såtid februari -september 
• Sådjup 0.5 cm 
• Blommar andra sommaren 
• Trivs på kulturpåverkad mark 
• Producerar mycket nektar och pollen 
• Lång och relativt sen blomning som ger humlor föda   
sent på säsongen  
• Ökar antalet humlor i närliggande fält även efter 
blomning 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 
 
 

Rödklöver är en flerårig växt som blommar sent på säsongen. Den finns såväl i vilt tillstånd som 
odlad, framför allt i fodervallblandningar men också i renbestånd av frövallar. Klöver är kväve-
fixerande och kan därför också odlas som kvävefixerande gröda (McKenna m. fl., 2018). Od-
lingen av klöverfröodling har minskat kraftigt det senaste århundradet (Bommarco m. fl., 2012) 
och fodervallar skördas tidigare och oftare, vilket gör att klövern i dessa inte hinner blomma. 
 
Rödklöver är en mycket viktig födokälla som ger såväl pollen som nektar till humlor (Carvell m. 
fl., 2006b). Nektarn sitter djupt ner i de långa blommorna, vilket gör att det framförallt är arter 
med långa tungor som födosöker i rödklöver, till exempel humlor och till viss del honungsbin. 
Andelen rödklöverpollen som samlas in av humlor har minskat kraftigt sedan den första halvan 
av 1900-talet (Kleijn & Raemakers I., 2008). Den minskade rödklöverodling kan vara en orsak 
till att långtungade arter av humlor, som är mer knutna till att söka föda i djupblommiga växter, 
har minskat mer än korttungade humlearter (Bommarco m.fl. 2012; Dupont m.fl., 2011). Arter 
av humlor som har lång tunga är viktiga pollinatörer av rödklöver, men också av till exempel 
åkerbönor. Landskap med blommande rödklöver (även på så små ytor som 0,2 procent av land-
skapet inom en 2 km radie) har visat sig femfaldiga antalet humledrottningar och öka antalet 
humlehanar, jämfört med landskap utan rödklöver (Rundlöf m. fl., 2014). 
 
Rödklöver är värd för svampsjukdomen Sclerotinia trifoliorum som ger klöverröta i andra ärt-
växter , till exempel lusern, käringtand och gul sötväppling (Purdy, 1979). 
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Praktiska erfarenheter: Många odlare var intresserade av att odla rödklöver. En odlare 
nämnde att det ska finnas en sort som sprider sig med utlöpare och att denna ska vara tålig 
mot klöverröta. Ett frågetecken kring om rödklöver får klöverröta finns. En odlare nämnde 
även att rödklövern är vacker. 
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Rödmalva Malva sylvestris  
Foton: S. Klein, C. Venables 
 
 

• Tvåårig – perenn 
• Trivs i sol till halvskugga 
• Såtid från mars till juni, oktober 
• Sådjup 0.5 cm  
• Blommar juli till september 
• Nektarproducent 
• Lockar pollinatörer och andra nyttoinsekter  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 

Rödmalva är en två- till flerårig ört som blommar från juli till sep-
tember med rosenröda blommor. Den växer vanligen i vägkan-
ter, på odlad mark eller annan kulturpåverkad mark.  

 
Den öppna blomkronan gör att många insekter kan komma åt nektarn, till exempel nattfjärilar 
(Villa m. fl., 2017a). Rödmalva kan vara attraktiv för pollinatörer men förlorar i konkurrens 
med andra växtarter som honungsfacelia, gurkört eller ringblomma (Carreck och Williams 
2002). Nektarn kan emellertid också fungera som mat åt parasitsteklar (Villa m. fl., 
2017b) samt öka livslängden hos blomflugor (Pinheiro m. fl., 2013). Rödmalva är också vik-
tiga som habitat för utveckling och övervintring av näbbskinnbaggar, vilka är generalistiska rov-
djur som är mycket effektiva för att bekämpa trips (Bosco & 
Tavella, 2013).  
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande röd-
malva kom in från odlarna och arten var okänd för några. En 
odlare kommenterade att rödmalvan spontant inte passar i 
blomremsearter utan snarare är en trädgårdsväxt.   
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Rödplister Lamium purpureum  
Foton: C.Venables 
 

• Trivs i soligt läge till halvskugga 
• Ettårig 
• Så på våren  i april till juni eller på hösten i septem-
ber till oktober 
• Sådjup 1 cm 
• Blommar från april till oktober 
• Trivs på humusrik och fukthållande jord 
• Besöks av humlor, solitärbin och honungsbin 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
• Frön kommersiellt tillgängliga i Sverige 

 
 
 
 

Rödplister är en ettårig växt som kan nå en höjd av 30 cm och som mestadels växer som ogräs 
på åkermark. Den blommar från april till oktober med röda blommor som har två läppar. 
Blommorna besöks både av humlor och solitärbin, liksom av honungsbin (Denisow & Bozek, 
2008).  
 
Rödplister kan fungera som värd för växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae) (Smith m.fl., 
2013)  som kan orsaka skador på vissa växthusgrödor. Rödplister kan också vara värdväxt för 
potatisvirus Y (PVY) utan att visa några sjukdomssymtom (Kaliciak & Syller, 2009) och för 
flera betvirus (Stevens m. fl. 1994), och dessutom kan cucumber mosaic cucumovirus (CMV) 
övervintra på den (Tomlinson m. fl.., 1970). Utöver detta, så föredras rödplister som föda av 
spansk skogssnigel (Briner & Frank, 1998).  
 

Praktiska erfarenheter: Rödplister beskrivs komma tidigt på säsongen och ger en fördel då 
humlor och bin som uppskattar rödplister söker sig dit. Dock anses den av många av odlarna 
kunna bli / vara ett problemogräs. 
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Slöjsilja Ammi majus  
Foto: M. Viketoft            
                                                                                                                     

• Trivs i soligt läge till halvskugga 
• Ettårig 
• Sås på våren maj-juni 
• Sådjup 1 cm 
• Blomtid juni-augusti 
• Stor nektarproduktion som gynnar många olika pollinerande in-

sekter 
 

Slöjsilja är ettårig växt som kan bli upp till en meter hög. Den blom-
mar i augusti och september med små vita blommor som sitter i 
flockar. Blommorna erbjuder ett överflöd av nektar till födosökande 
insekter och är tillgängliga för ett stort antal olika pollinatö-
rer som flugor, växtsteklar, skalbaggar, getingar och bin (Cusser m. 
fl., 2021).   

 
Slöjsilja kan bidra till kontroll av trips, då den lockar till sig både tripsen och deras predatorer 
(Shirk m.fl. 2012; Zehnder m.fl. 2007; Jonsson m.fl. 2008). En negativ aspekt som bör näm-
nas är att slöjsilja kan vara värd för Spongospora subterranea som orsakar pulverskorv hos po-
tatis (Tsror m. fl., 2020). Dessutom är det viktigt att tänka på att slöjsiljans frön innehåller ku-
mariner som har en stark allelopatisk påverkan och kan hämma groning och tillväxt av andra 
växter när den används i en blandning (Garcia m. fl., 2002).  
 
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande slöjsilja kom in från odlarna och arten 
var okänd för några. Slöjsilja beskrivs generellt fungera väl i en blomsterremsa och att den 
konkurrerar ut ogräs. En odlare har haft den i en blomsterremsa runt betor under två år. Den 
beskrivs även vara lättbekämpad i efterföljande års odlade korn då den vuxit som ogräs.  
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Solros Helianthus annuus  
Foton: C. Venables, M. Viketoft 

 
• Trivs i soligt läge 
• Ettårig 
• Sås i mitten av maj då risken för frost är över 
• Sådjup 1 cm 
• Blommar i juli till september 
• Kan fröså sig 
 
 

Solros är en lätt igenkännlig, ettårig växt som trivs med 
att växa i full sol. Den blommar på sensommaren, juli till 
september, med stora gula blommor. Solros bör sås på 3 
cm djup i mitten av maj då det inte längre är risk för frost 
och marktemperaturen bör vara 15 till 20 °C. Solros 
växer bra i näringsrik jord och den kan fröså sig själv.  
 
Solrosblommorna är attraktiva för pollinerande insekter 
tidigt under sin blomning, och senare för olika fåglar som 

livnär sig på solrosfröna. Solrosor inkluderas ofta i blomfröblandningar eftersom de är attrak-
tiva för flera viktiga nyttoinsekter, och för att de blommar sent på säsongen då många andra 
växter redan har blommat färdigt. Till exempel kan massplanteringar av solrosor hjälpa till att 
upprätthålla populationerna av pollinatörer under senare delen av växtsäsongen i områden 
där raps, som är en tidigblommande gröda, har odlats (Riedinger m.fl. 2014). Som en del av 
fröblandningar har solrosor varit särskilt attraktiva för blomflugor, honungsbin och humlor, 
medan de har haft en mindre påverkan på fjärilar och solitärbin (Bertille 2010). Solrosor är 
också mycket attraktiva för den invasiva harlekinnyckelpigan som glupskt äter bladlöss, men 
som också är ett hot mot den biologiska mångfalden i områden där den inte är inhemsk (Ade-
dipe och Park 2010). 
 
 

Praktiska erfarenheter: Många odlare är intresserade av att odla solros och några noterar 
att de tycker att den är ett vackert inslag. Solrosen beskrivs fungera bra att ha i fältkanter och 
upplevs inte spridas. Om den skulle spridas är den lättbekämpad. En annan positiv aspekt är 
att den är frostkänslig och står länge på hösten då den nyttjas av fåglarna som äter dess fröer, 
och en effekt av detta är att den inte självsår sig. En negativ aspekt som nämns är att solrosen 
kan uppföröka bomullsmögel men att detta inte är någon större fara om det är en liten od-
ling. 
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Stormåra Galium album  
Foto: M. Viketoft 
 

• Trivs i soligt till halvskuggigt läge 
• Perenn 
• Sås i april till juni  
• Blommar från juni till augusti 
• Trivs på väldränerad och kalkrik jord 
• Sjävsås och sprids med stoloner  
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
 

 
Stormåra har ett nedliggande växtsätt och har åtta mörkgröna blad 
som sitter tillsammans i kransar. Den blommar från juni till au-
gusti med små vita blommor som sitter samlade i uppstigande, gre-
nade blomställningar. Stormåra är vanligt förekommande på kultur-
påverkad mark som till exempel vägkanter och ängsmarker.  
 

Blommorna hos måror generellt besöks av en mängd insekter som fjärilar, skalbaggar, my-
ror, steklar och kort- och långtungade humlor (Batra, 1984).  Måror innehåller ett antal ke-
miska substanser som kan påverka andra organismer som växter och svampar, och några av 
dessa är också giftiga för däggdjur och kan orsaka hudirritation (Batra 1984). Kreatur undviker 
vanligtvis stormåra, även om nötdjur kan beta på den när den är ung och späd (Mersereau & 
DiTommaso, 2003).  
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande stormåra kom in från odlarna och arten 
var okänd för de flesta. Stormåran beskrivs av en odlare kunna bli dominerande i blomster-
remsan mot slutet av sommaren.   
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Svartkämpar Plantago lanceolata  
Foto: C. Venables 
 

• Trivs i soligt till halvskuggigt läge 
• Perenn 
• Sås i januari till maj, eller september till november 
• Blommar i maj till augusti  
• Trivs på torra till något fuktiga och väldränerade jordar  
• Torktålig och tål att trampas ned 
• Pollenproducent 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 

Svartkämpar är en flerårig växt med en bladrosett av lansettlika 
blad. Det är en tidigblommande växt som blommar i maj 
med mycket små blommor som sitter samlade i ett ax i toppen av 
ett långt skaft.  Ståndarna är långa och de gulvita ståndarknapparna 
syns tydligt.  
 

Svartkämpar är en vanligt förekommande art i gräsmarker (Hejcman m. fl., 2013). Bin, inklusive 
honungsbin, besöker blommorna (Cavers m.fl. 1980) men svartkämpar verkar inte vara en sär-
skilt attraktiv växt för dessa (Valenciabarrera m.fl. 1994). Pollen från svartkämpar är däremot 
attraktivt för blomflugor (Hickman m. fl. 1995), parasitsteklar (Burgio m. fl., 2007) och guld-
ögonsländor (Nunes Morgado m. fl., 2014). Det kan också nämnas att vissa fjärilslarver behöver 
äta av svartkämpar för att få i sig sekundära metaboliter som gör dem oaptitliga för sina preda-
torer (Brown m.fl. 2017) och påverkar utvecklingen av parasitsteklar som angriper dem (Harvey 
m.fl. 2005). Svartkämpar fungerar som sommarvärdar för bladlusen Dysaphis plantaginea som 
också lever på äppelträd (Cockfield m.fl. 2011; Van de Velde m.fl. 2017) och därför bör man 
undvika att inkludera svartkämpar i blomremsearter i äppelodlingar.   
 

Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande svartkämpar kom in från odlarna och ar-
ten var okänd för de flesta. En odlare beskriver att svartkämparna inte syns så väl då den är lågt 
växande.  
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Vitklöver Trifolium repens 
Foto: C. Venables 

 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Sås på våren (maj-juni) för blomning samma som-
mar, alt. höstsås augusti-september/oktober) för blom-
ning följande år 
• Blommar mellan juni och augusti/september  
• Sådjup 0.5 cm 
• Självsås 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  
 

Vitklöver är en krypande, flerårig ärtväxt som trivs på något fuktiga jordar med svagt surt till 
neutralt pH. Vid sådd bör fröna placeras på ett djup av 0.5 cm eller strös på ytan. Vitklöver 
kan självså sig och sprider sig också vegetativt med utlöpare och kan ofta bilda stora mattor. 
 
Vitklöver ger pollen av hög kvalitet som särskilt är till nytta för bin och flugor (Theodorou m.fl. 
2016, Ouvrard m.fl. 2018), men också till fjärilar (Theodorou m.fl. 2016). Nederländska studier 
har visat att blomremsor med vit- och rödklöver samt gräs utgör bra miljöer för predatorer 
som utför naturlig skadegörarkontroll (Juventia m.fl. 2021). Vitklöver utgör till exempel föda 
för parasitsteklar (Meena m.fl. 2017). 
 
Blomningsperioden för vitklöver är lång, den pågår från midsommar till höst. Detta gör det till 
en bra art att för att öka blomremsornas blomningstid. Vitklöver anses vara en av de mer 
motståndskraftiga klöverarterna, till exempel drabbas den mer sällan än rödklöver av klöver-
röta (Purdy, 1979). Vitklöver konkurrerar väl med ogräs med sitt krypande växtsätt (Vrignon-
Brenas 2016), vilket också på sikt kan göra att den tränger ut andra arter i en blomremsa. 
 
Praktiska erfarenheter: 
Några odlare var intresserade av att odla vitklöver men det nämndes även att den riskerade 
att bli ett ogräs. Frön av vitklöver beskrevs av en odlare kunna bli kvar länge i jorden och kan 
vara ett problem vid odling av annan klöverväxt. Den beskrevs även vara lågt växande i botten 
av en blomremsa och att den därmed hävdar sig dåligt. Ett frågetecken kring om vitklöver får 
klöverröta finns15. 

 
 

 

 
15 Klöverröta har hittats i vitklöver (Šišic et al. 2018) 
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Vitsenap Sinapis alba 
Foto: C. Venables och J. Martin 
 

• Trivs i soligt läge 
• Ettårig 
• Tolererar de flesta jordar 
• Sås i april till juni 
• Blommar i juni till augusti/september 
• Välkänd för att vara attraktiv för nyttoinsekter 

 
 
Vitsenap är en odlad, ettårig växt men den kan också förekomma 
på kulturpåverkad mark. Namnet vitsenap kommer av att fröna är 
bleka till färgen.  
Honungsbin, humlor, solitärbin och blomflugor besöker de öppna 
gula blommorna (Karamaouna m. fl., 2019; Pareja m. fl., 2012; The-
odorou m. fl., 2016; Zaninotto m. fl., 2020).  

 
Vitsenap har omfattande undersökts som en möjlig insektväxt, det vill säga för att locka 
till sig och dra nytta av naturliga fiender till skadeinsekter, och man har sett ökad parasitism, 
fruktsamhet och livslängd hos parasitsteklar som ett resultat av odling av vitsenap (Badenes-
Perez, 2019). När vitsenap användes i en blandning med tre andra växtarter i äppelodlingar, 
lockade den mestadels till sig blomflugor men också trips, spindlar, skinnbaggar, skalbaggar 
och parasitsteklar (Rodriguez-Gasol m. fl., 2019). I en annan studie var det ett stort an-
tal skinnbaggar och nätvingar i blomblandningen som mestadels innehöll vitsenap (Karama-
ouna m.fl. 2019). Vitsenap är mer attraktiv för vuxna pollenbaggar än raps och den kan därför 
användas för att locka bort skalbaggarna från rapsplantorna under den period då de 
är mest mottagliga för skador (Kaasik m. fl., 2014). 
 
På den negativa sidan är vitsenap en bra värdväxt för kålmal (Sarfraz m. fl., 2007), som ibland 
kan orsaka skador på raps. När det gäller andra skadeinsekter på raps, så är vitsenap ofta en 
sämre värdväxt än raps (Herve & Cortesero, 2016). Det är dessutom mer troligt att de pollen-
baggar som utvecklas på vitsenap parasiteras än de som utvecklas på raps (Billqvist & Ekbom, 
2001).  
 
Utöver detta är vitsenap, som de flesta kålväxter, värdväxt för patogenen som orsakar klump-
rotsjuka, vilket är en sjukdom som leder till stora skördeförluster i de flesta grödor som tillhör 
familjen kålväxter (Ren m. fl., 2016). På åkrar med kålväxter i växtföljden bör därför vit-
senap inte användas i blomremsearter.  
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Försöket på Sandby gård: Vitsenap var attraktiv för rapsbaggar (87 % av alla rapsbaggar 
som observerades förekom på växten), blomflugor (311 observationer vilket motsvarar 20 % 
av samtliga observationer) samt nyckelpigor (11 av 32 observationer, dvs 34 %) . Vitsenap fö-
rekom endast med ett fåtal plantor i den efterföljande sockerbetsgrödan. 
 

Praktiska erfarenheter: Några av odlarna vill absolut inte odla vitsenap då den kan ge växt-
följdsjukdomar såsom klumprotsjuka och därför inte är en bra mellangröda. En odlare nämner 
att den skulle kunna vara intressant men att den gärna hade fått blomma lite tidigare på sä-
songen.  
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Åkervädd Knautia arvensis  
 Foto: Wikimedia, public domain 

 

• Trivs i soligt läge 
• Perenn 
• Torktålig 
• Såtid mars-oktober 
• Blommar i juni till augusti 
• bredsådd,  sådjup 0.5 cm 
• Höjd: 30-80 cm 
• Pollen och nektarproducent 
• Naturligt förekommande i det svenska landskapet  

 
Åkervädd är en flerårig växt som har både nektar och pol-
len som lockar pollinerare till de rosa-lila blommorna. Blomkor-
garna som finns från juni till augusti lockar ett brett spektrum av 
nektarätande, pollenätande och pollensamlande blomsterbesökare 
som solitärbin, humlor, fjärilar och blomflugor (Andersson 2003; 

Franzen och Nilsson 2008; Franzen och Larsson 2009; Cahenzli och Erhardt 2012).  
 
Det finns begränsad information om blommorna lockar andra nyttoinsekter. Precis som fält-
vädd kan åkervädd smittas av mjöldagg men svampen, som orsakar sjukdomen, har ett be-
gränsat antal värdväxter och påverkar inga odlade grödor. Som en intressant anmärkning 
kan nämnas att åkervädd kan användas som ett växtbaserat tillsatsmedel i foder som kan un-
dertrycka tillväxt och aktivitet hos viktiga proteolytiska mikroorganismer hos idisslare och där-
med hämma nedbrytningen av proteiner (Seljel m.fl. 2007).  
 
Praktiska erfarenheter: Få kommentarer gällande åkervädd kom in från odlarna, men ett par 
av odlarna var intresserade av odla den. Åkervädd beskrevs av en odlare som uppskattad av 
både pollinatörerna som dras till blommorna och av odlaren själv. 
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Eristalis arbustorum foto: N. Rodriguez.Gasol 
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Bilaga 1: Sådd och blomningsperioder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenskt namn
Vetenskapligt namn M A M J J A S O
 Alexandrinerklöver 

Trifolium alexandrinum 

 Alsikeklöver 

 Trifolium hybridum 

 Blodklöver 

 Trifolium incarnatum 

 Blåklint 

 Centaurea cyanus 

 Blålusern 

 Medicago sativa 

 Bovete 

 Fagopyrum esculentum 

 Cikoria 

 Cichorium intybus 

 Dansk körvel 

 Anthriscus cerefolium 

 Dill 

 Anethum graveolens 

 Fodervicker 

 Vicia sativa 

 Fältvädd

 Scabiosa columbaria 

 Fänkål 

 Foeniculum vulgare 

 Färgkulla 

 Anthemis tinctoria 

 Gul sötväppling 

 Melilotus officinalis 

 Gurkört

 Borago officinalis

 Gyllenlack 

 Erysimum cheiri  

 Honungsört

 Phacelia tanacetifolia

 Koriander 

 Coriandrum sativum 

Kornvallmo
 Papaver rhoeas
 Kummin 

 Carum carvi 

 Käringtand

 Lotus corniculatus 

År 2

Period för sådd Period för blomning
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Svenskt namn
Vetenskapligt namn M A M J J A S O
 Liten blåklocka
 Campanula rotundifolia 

 Luddvicker 
 Vicia villosa 
 Lungört 
 Pulmonaria obscura 
 Perserklöver / doftklöver 
 Trifolium resupinatum 
 Prästkrage 
 Leucanthemum vulgare 
  Ringblomma 
 Calendula officinalis 
 Rosenkronill
 Securigera (Coronilla) varia 
 Rosenskära 
 Cosmos bipinnatus 
 Rödklint 
 Centaurea jacea 
 Rödklöver 
 Trifolium pratense År 2
 Rödmalva
 Malva sylvestris 
 Rödplister 
 Lamium purpureum 
 Slöjsilja 
 Ammi majus 
 Solros 
 Helianthus annuus 
 Stormåra 
 Galium album 
 Svartkämpar 
 Plantago lanceolata 
 Vitklöver vår höst
 Trifolium repens År 2
 Vitsenap
 Sinapis alba
 Åkervädd 

 Knautia arvensis 

Period för sådd Period för blomning

januari - maj sept. - nov.
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Bilaga 2. Naturhistorisk information 
Naturhistorisk information för de 40 växtarterna inkluderade i denna handbok. Om inget annat anges så är inform-
ationen sammanfattad från Tyler m.fl. 2021b.  Att en växt är etablerad innebär att den har minst en beständig 
själv-reproducerande population I Sverige., NA = information om arten saknas. ,Risken att en art blir invasiv är ett 
mått på sannolikheten att en art riskerar att negativt påverka den biologiska mångfalden i framtiden. Antalet in-
sektsarter som är beroende av växten är en grov uppskattning baserad på till stor del ofullständig information. För 
mer information om dessa mått hänvisar vi till Tyler m.fl. 2021b, Tyler m.fl. 2015). 
 

 
 
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn
Etablerad i 

Sverige? J/N
Risk att en art 

blir invasiv

Insektsarter 
beroende av 

denna växt, antal
arter

Alexandrinerklöver Trifolium alexandrinum NA / /
Alsikeklöver Trifolium hybridum J ingen risk 51-100
Blodklöver Trifolium incarnatum  NA / /
Blåklint Centaurea cyanus J ingen risk 51-100
Blålusern Medicago sativa J medelhög risk 51-100
Bovete Fagopyrum esculentum N / < 6
Cikoria Cichorium intybus J ingen risk 25-50
Dansk körvel Anthriscus cerefolium J ingen risk 6 - 12
Dill Anethum graveolens NA / /
Fodervicker Vicia sativa J ingen risk < 6
Fältvädd Scabiosa columbaria J ingen risk 25-50
Fänkål Foeniculum vulgare NA / /
Färgkulla Anthemis tinctoria  NA / /
Gul sötväppling Melilotus officinalis J ingen risk 25-50
Gurkört Borago officinalis J ingen risk 13-24
Gyllenlack Erysimum cheiri J ingen risk 13-24
Honungsört Phacelia tanacetifolia N / < 6
Koriander Coriandrum sativum NA / /
Kornvallmo Papaver rhoeas J liten risk 13-24
Kummin Carum carvi J ingen risk 13-24
Käringtand Lotus corniculatus J ingen risk 51-100
Liten blåklocka Campanula rotundifolia J ingen risk 25-50
Luddvicker* Vicia villosa* J* liten risk 25-50
Lungört Pulmonaria obscura J ingen risk 6 to 12
Perserklöver Trifolium resupinatum NA ingen risk^{b} /
Prästkrage Leucanthemum vulgare J ingen risk 51-100
Ringblomma Calendula officinalis N / 13-24
Rosenkronill Securigera (Coronilla) va J liten risk 13-24
Rosenskära Cosmos bipinnatus N ingen risk^{b} /
Rödklint Centaurea jacea J ingen risk 101-200
Rödklöver Trifolium pratense J ingen risk 101-200
Rödmalva Malva sylvestris J ingen risk 13-24
Rödplister Lamium purpureum J* ingen risk 51-100
Slöjsilja Ammi majus NA / /
Solros Helianthus annuus N / /
Stormåra Galium album J ingen risk 51-100
Svartkämpar Plantago lanceolata J ingen risk 101-200
Vitklöver Trifolium repens J ingen risk 51-100
Vitsenap Sinapis alba N / 13-24
Åkervädd Knautia arvensis J ingen risk 25-50

*rödlistad: sårbar
b - information från SLU Artdatabanken (https://artfakta.se)
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