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Att vi människor medverkar till att arter och deras 
livsmiljöer minskar eller t.o.m. 
utrotas är som att… 

Såga av den gren man sitter på. 



Figur ur WWF, Living planet report 2020.

Orsakerna till att många arter 
har svårt att klara sig är väl kända…

1. Förlust av livsmiljöer – inte minst genom storskalig 
omvandling av jordbruksmark  
2. Överexploatering av arter
3. Klimatförändringar 
4. Invasiva arter och sjukdomar 
5. Föroreningar 



Pollinerare drabbas också av 
människas ohållbara brukande av 
planeten…

Hoten mot pollinering handlar t.ex. om förändrad markanvändning med
●tätare skogar,
●färre blomrika miljöer,
●färre marker med öppen sand,
●mindre död ved,
●färre våtmarker
●användandet av växtskyddsmedel 
och insekticider

2016 FN:s panel för biologisk 
mångfald varnar

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/varldens-bin-minskar-i-antal-nu-
hotas-jordbruksproduktionen/

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/varldens-bin-minskar-i-antal-nu-hotas-jordbruksproduktionen/


Vi hade ett landskap 
som var väldigt artrikt 
över hela landet…



Mosaikartat
kulturlandskap…

- gräsmarker

- skogsbete

- vägkanter

- naturformer styrde

brukandet av jorden



Blomrika ängs- och hagmarker
= stor brist i vårt land!

Särskilt äng. Mindre än en 
procent äng finns idag av 
vad som fanns kring 1870!

Traditionella 
brukningsmetoder
har bytts ut mot 
mer industriella 
och storskaliga...



Mer än 200 år av landskapsomvandling – jordbruk, skogsbruk, infrastruktur

Leder till…fragmentering ( =  arters livsmiljöer och arters
resurser blir uppstyckande i ”öar” omgivna av ”hav” av
mänskligt skapade industrilandskap och hårdgjorda ytor)

Effekter på:  
1. Enskilda arter  2. Metapopulationer    

Välmående art
- olika typer av resurser finns 
inom artens räckvidd

Ej välmående art
- få resurser finns inom 
artens räckvidd  

Metapopulationer av t.ex. 
pollinatörer får svårt att 
sprida sig

Källa: Ekologigruppen AB
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I Sverige finns 270 vildbiarter
- 1/3 är hotade



Men om vildbin försvinner är det väl bara att ersätta med bikupor och tambin?

”Det är väldigt 
riskabelt att förlita 
sig på en enda art”

”Om alla bin dör 
kan vi bli utan frukt,
bär och grönsaker, 
vi får leva på 
spannmål…”

Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet

Källa: https://www.fokusforskning.lu.se/2014/10/16/alla-bin-behovs-aven-
vara-vildbin/

https://www.fokusforskning.lu.se/2014/10/16/alla-bin-behovs-aven-vara-vildbin/


● Globalt sett är ungefär en 1/3 av 
den mat vi äter beroende av pollinerande 
insekter, honungsbin såväl som vilda
pollinatörer.

● Ny forskning visar att de vilda
pollinatörerna har större roll i     
pollineringen av livsmedelsgrödor än   
vad man tidigare trott.

● Nästan 90 procent av de vilda 
blommande växterna i världen är i 
viss utsträckning beroende av 
pollinatörer.

Ingen tvekan om att vi sågar av den gren vi sitter på när bina hotas...!  

I Kina pollinerar människor fruktträd för hand med pensel p.g.a. stor 
brist på bin. 



Sterila miljöer i städer ogillas av bin…

Artificiella miljöer  
Underhållsfritt
Kliniskt
Växter bara som prydnad



Sveriges mest förBIsedda träd

Sälgen

Trädet som är pollinerarnas frukost

Nyckelart!  

Problem med att alla sälgar som 
avverkas. 



Avslutningsvis: 

Hotet mot pollinatörer måste tas på stort allvar, men det går att
vända trenden på artfattiga platser! 

Naturskyddsföreningens rapport med detta och fler exempel 
hittas här
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokum
ent-media/sverige_surrar_2020_07_06.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/sverige_surrar_2020_07_06.pdf
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