Mall för pollineringsåtgärdsplan
Mallen är i första hand tänkt som ett verktyg för växtodlingsrådgivare
Bakgrund
En beskrivning av gårdens förutsättningar och historia samt en beskrivning av odlingen. Ge en
övergripande bild av förutsättningarna. Sådant som är viktigt för humlorna lyftas fram. Ta gärna med
något som är utmärkande för gården eller jordbrukaren. Kanske har redan någon åtgärd gjorts för att
gynna humlor – beskriv den.
En telefonintervju kan vara bra att börja med för att ringa in förutsättningarna för gården och avgränsa
vad som kan vara aktuellt att titta på vid fältbesöket. Helst bör jordbrukaren ha läst Jordbruksinformation
3-2008 ”Gynna humlorna på gården” så han/hon förstår varför humlorna behöver gynnas och vet lite
grann om hur det kan göras. Om inte annat bör han/hon ha läst den innan fältbesöket.

Förutsättningar för humlor
Beskriv förutsättningarna utifrån landskapet som gården ligger i. Odlingen och förändringar som gjorts i
den är viktiga att ta upp. Ta upp de områden och förhållanden som påverkar förekomsten av humlor
mest. Miljöer som kan konkurrera om humlorna vid pollinering av en gröda är också viktiga att ta upp.
Fältbesök behövs för att inventera landskapet i omgivningarna. I huvudsak är det gårdens miljöer och det
som finns inom ägorna eller den arrenderade marken som inventeras. Finns det få bra områden på gården
men mycket intressanta områden inom 1 km från gårdens marker bör dessa tas med i beskrivningen då det
är rimligt att anta att humlor kan flyga från dessa områden till grödor på gården.
Om det finns tillgång till kartor, helst flygfoton, underlättar detta för att ringa in intressanta områden
innan fältbesöket.

Åtgärder för att gynna humlorna
Detta är den viktigaste delen som ska få mest utrymme. Dela upp i underrubriker för de olika åtgärderna
som behövs.
Försök få jordbrukaren att föreslå egna åtgärder och bearbeta dessa. Få kommentarer från jordbrukaren på
de åtgärder du föreslår. Åtgärderna bör i huvudsak vara sådana som jordbrukaren tycker är rimliga att
genomföra. Ta eventuellt med något som jordbrukaren är tveksam till men som skulle vara en mycket bra
åtgärd. Åtgärderna ska inte vara sådana som inte kan genomföras på gården eller som jordbrukaren är
ovillig till att genomföra.
Utgå från de förslag till åtgärder som finns i broschyren ”Gynna humlorna på gården”. Beskriv inte
åtgärden för detaljerat utan ge ett visst handlingsutrymme och möjlighet att anpassa åtgärden om
förutsättningarna förändras. Ge mer utrymme till att förklara hur åtgärden gynnar humlorna.
Beskriv om åtgärderna kan ha andra positiva (eller negativa) effekter. Om något negativt – förklara varför
det positiva överväger det negativa.
Försök få med jordbrukarens reflektioner runt de åtgärder som föreslås.
En pollineringsåtgärdsplan bör maximalt vara 4 A4-sidor inklusive bilder och figurer. Bra bilder är viktiga
för att illustrera behovet av åtgärder så tag med kameran på gårdsbesöket.
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