
X

24-25

Nr. 21 • 11 november 2021

En av tre finalister i tävling-
en Böndernas Blomstrande 
Idéer är Bo Svensson i Ripa 
utanför skånska Åhus. Med 
enkla och konkreta metoder 
gynnar han den biologiska 
mångfalden i sin växtodling 
och på sina betesmarker. – 
Jag tycker om djur och natur 
helt enkelt, säger han.

I sina höstvetefält anlägger han 
lärkrutor där sånglärkan och 
gulärlan kan bygga bon i lugn och 
ro. Han sår blomsterremsor i fält-
kanter för att gynna både insekter 
och fåglar. Han har flyttat hund-
ratals larver av noshornsbagge till 
halm- och gödselhögar som han 
själv lagt ut. Utmed en väg som 
delar betesmarken står rader av 
nedgrävda telefonstolpar med hol-
kar för staren och på ägorna har 
han satt upp många fler fågelhol-
kar. Genom åren har 37 tornfalks-
ungar fötts i en av hans holkar och 
ringmärkts. Bo Svenssons intresse 
för djur och natur är tydligt när 
han berättar om sina priorite-
ringar som lantbrukare.

− Jag försöker också gynna sor-
ken, framför allt åkersorken. De 
gräver inte ner sig utan tycker om 
att ligga precis under gräset och 
krypa ner under halmbalar och 
sånt. Jag har lagt ut gamla gum-
mimattor och lagt halm under 
mattorna. På vintern lägger jag dit 
spannmål så att de får mat och kan 
föröka sig bättre och sprida sig. 
Här finns gott om rovfågel och om 

åkersorken blir mat till dem är det 
fler fältfåglar som överlever. Så har 
jag resonerat. Många tycker nog 
att man är lite…, säger han med ett 
leende och knackar med pekfing-
ret mot huvudet.

SAKNAR STUTARNA
Bo Svensson driver, tillsammans 
med sin bror, växtodling på för-
äldragården i den lilla byn Ripa, 
strax söder om Kristianstad. På 
knappt 100 hektar odlar de spann-
mål och majs som de säljer direkt 
till en granne med omkring 1 500 
nötdjur. En del av odlingsmarken 
arrenderas av Mariannes Farm 
som odlar morötter. Numera betar 
grannens djur de cirka 80 hektaren 
betesmark.

Bröderna Svensson tog över 
driften av gården 1986 och drev 
mjölkproduktion med 45 mjölk-
kor. De odlade då även potatis och 
sockerbetor. 2004 var det dags att 
antingen rusta upp stallet eller 
byta inriktning. De valde att lägga 
ner mjölkproduktionen och gick 
över till uppfödning av mjölkras-
stutar, både SRB och SLB. 2007 
byggde de om stallet till lösdrift.

− Vi bedrev det extensivt och 
hade omkring 75 stutar som gick 
ute två somrar och blev 28-30 
månader innan de gick till slakt. 
De blev väldigt tillgivna när man 
hade dem så länge, de blev som 
katter. Det saknar man lite grann 
faktiskt, säger han.

För fem år sedan fick Bo en can-

cerdiagnos och hans bror lider av 
Parkinsons sjukdom. 2015 la brö-
derna ner potatis- och betodlingen 
och förenklade verksamheten.

− Jag är fri från cancern, men 
den kan ju poppa upp igen. Man 
fick en tankeställare. Nu är det rätt 
så lugnt i lantbruket, säger Bo.

Intresset för djur och natur 
har alltid funnits, säger han. 
Blomsterremsor i fältkanter, där 
han sår en blandning av bland 
annat honungsört, blodklöver, 
kärringtand och solrosor, har han 
arbetat med i många år.

− Speciellt i solrosor blir det 
mycket nektar och pollen. Varje 
frö är ju en liten blomma och bina 

och humlorna tycker om det. Som 
bonde är du alltid i konflikt med 
naturen. När du plöjer, hur går det 
med masken då? Du har tofsvi-
por och andra fåglar som häckar 
i markerna. När du hugger vallen 
ska du inte köra över några djur.

Bo tar fram mobilen och visar 
en bild på två harungar.

− De här lyckades jag upptäcka 
och rädda. De är inte roliga att 
köra på, säger han.

HÄCKNING I HÖSTVETE
Bo menar att det går alldeles 
utmärkt att driva ett konventio-
nellt lantbruk och samtidigt pri-
oritera insatser för den biologiska 

mångfalden. Han har aldrig över-
vägt att ställa om till ekologisk 
drift även om han tycker att ekolo-
giska lantbrukare gör många vik-
tiga insatser.

− Har du en häckning med lär-
kor och gulärlor i spannmål så 
åker de väck när du ogräsharvar. 
All radrensning som görs tidigt 
är ju en fara för djuren. Jag kör 
en höstbehandling så är fåglarna 
ifred på våren, säger Bo.

Han är sedan många år aktiv 
medlem i Nordöstra Skånes 
Fågelklubb och just fåglar ligger 
honom extra varmt om hjärtat.

− När vi odlade potatis och 
skulle köra blastdödande körde vi 

Bo värnar om djur och natur i sin växtodling
I fältkanten sträcker en åtta meter bred blomsterremsa ut sig. På fältet har han sått rågvete för att gässen ska få mat. Här ska Bo senare så majs.  FOTO: PÄR ANDERSSON

Staren är en art på nedgång trots att man ser stora flockar ibland, säger Bo Svensson, och därför har han 
satt upp många starholkar utmed betesmarken.
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“Imponerade initiativ” 
Mattias Jonsson är 
docent och lektor i 
ekologi vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU. 
I sin roll arbetar han med 
biologisk mångfald på fle-
ra sätt.

– Jag arbetar framför allt med att 
förstå hur biologisk mångfald av 
främst insekter bidrar till eko-
systemtjänster som till exempel 
skadegörarkontroll i lantbruket. 
Jag jobbar även med att förstå 
hur jordbruksmetoder och åtgär-
der som exempelvis blomremsor 
påverkar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

Varför har du valt att arbeta 
med detta? 
– Jag är entusiastisk över biolo-
gisk mångfald och hur vi bäst 
kan bidra till att bevara den sam-
tidigt som vi kan ha ett hållbart 
lantbruk och matproduktion.

Enligt Mattias är tävlingen ett 
bra sätt att uppmärksammar alla 
de lantbrukare som gör ett fan-

tastiskt jobb för att bevara biolo-
gisk mångfald.

– Och för att stimulera andra 
att göra mer, tillägger han. 

Efter att ha kollat på alla som 
varit med och tävlat, vad är dina 

En av jurydeltagarna är Mattias 
Jonsson. Han är docent och 
lektor i ekologi vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU.  

Bo värnar om djur och natur i sin växtodling

inte kemiskt utan med gasol. Det 
var för att jag uppe på kupan hit-
tade gulärlebon och gulärlan har 
på senare år fullständigt explode-
rat i antal. Tofsviporna som hål-
ler på att försvinna ligger också 
ute i markerna. Det krävs ett trä-
nat öga för att se var de har sina 
bon. Storspoven lever en ännu 
mer tynande tillvaro. De häckade 
i höstvetet i fjol. Det var bara tur 
att jag upptäckte det när jag drog 
ut bevattningen så att jag kunde 
ställa om den och inte duschade 
boet. I det stora moderna lantbru-
ket när folk kör på gps är det ingen 
som ser sånt och inte många som 
bryr sig heller. Tyvärr.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET VIKTIGT
Några extra inkomster för sitt jobb 
för djur och natur blir det inte för 
Bo, men inte heller några större 
utgifter.

− Jag gör det av intresse, för att 
jag tycker att man ska vara rädd om 
naturen, och jag har fått för mig att 
humlor och andra insekter har ökat 
mycket, säger han.

Han blev både glad och överras-
kad av nomineringen i tävlingen 
Böndernas Blomstrande Idéer.

− Jag vet inte vad man ska säga om 
det, men det är väl kul! Det var min 
rådgivare på Hushållningssällskapet 
som anmälde mig. Vi har 
Hushållningssällskapet att tacka 

för att till exempel blommande fält-
kanter har fått så stort genomslag. 
Många större gårdar har stort för-
troende för Hushållningssällskapet, 
så ska det ske någonting med biolo-
gisk mångfald i större skala är det 
genom dem. Det är min mening. 
Vissa lantbrukare har inget intresse 
alls, det är bara pengarna som styr, 
men de flesta tror jag har ett litet 
intresse i alla fall. Fältkanter är bra 
att börja med, det har både insek-
ter, fåglar och andra djur nytta av. 
Det gäller att se upp så att man inte 
kör på djuren sen bara, säger Bo 
Svensson.

 PÄR ANDERSSON
redaktionen@ja.se

Fåglar är Bo Svenssons stora specialintresse. Här en bild på gulärlan som har ökat i antal på hans marker.

I blomsterremsorna i fältkanterna bygger husmusen gärna bo. 
 – Det är synd att paja deras bon när man plöjer. Kommer de inte in i 
husen är de inga skadedjur enligt min mening, säger Bo Svensson.

Gamla stängselstolpar har blivit 
häckningsplats för sädesärlan. 

Lärkruta, några tomma kvadratmeter där såmaskinsaggregatet 
hissats upp, i höstvete. Här kan sånglärka och gulärla bygga bon i 
spannmålen och ha en kal yta utanför sitt bo.

73 hektar av Bo Svenssons 
sandiga betesmark är klassat 
som naturreservat och är därmed 
skyddade för all framtid, oavsett 
framtida ägarbyten. 
 – Nu får det inte plöjas upp 
eller förvanskas men här ska 
helst gå djur. Det blev som vi ville, 
säger Bo.
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“Visade att alla hade ett öga för 
att stödja biologisk mångfald”
Finalisterna i tävlingen har 
utsetts av en jury bestån-
den av sex personer. En av 
dem är Naia Duus Nielsen, 
teknoantropolog och an-
svarig for marknadsfö-
ring på FaunaPhotonics i 
Köpenhamn. 

Naia berättar att hon i sin roll på 
företaget jobbar utifrån ett bruk-
nings- och lantbrukarperspektiv 
på biologisk mångfald. 

– Jag är en slags brobyggare 
mellan teknikutvecklarna på 
företaget och lantbrukarna. Jag 
är också projektledare för vårt 
”DK-farming Project”, där vi 
undersöker vilket konkret värde 
vår sensorteknologi kan skapa 
för de danska bönderna och livs-
medelsproducenterna.

Naia säger att lantbrukare 
besitter kunskap som är viktig 
för den gröna omställningen, och 
för att gynna biologisk mångfald. 

–  Kunskapen är ofta praktisk 
och har gått vidare från genera-
tion till generation. Den kun-
skapen är viktig i förhållande till 
jordbrukets framtida utveckling 
och kan fungera som ett komple-
ment till den vetenskapliga och 
tekniska kunskapen.

Varför tycker du den här täv-
lingen är viktig?
– Tävlingen är en viktig eftersom 
den kartlägger och visar den out-
talade praktiska kunskapen som 
många bönder besitter gällande 
biologisk mångfald. Det är vik-

tigt att visa detta, då tendensen 
på samhällsnivå är att man talar 
om bönder som någon som 
motarbetar naturen. Tävlingen 
är ett exempel på att många lant-
brukare samarbetar med biolo-
gisk mångfald och natur.

Efter att ha läst alla tävlings-
bidrag. Vad är dina tankar 
kring initiativen som utförs på 
gårdarna?
– De initiativ som gjordes på går-
darna visade att alla hade ett öga 
för att stödja biologisk mångfald, 
genom att ge plats åt insekterna. 
Vilket i slutändan visar att biolo-
gisk mångfald och jordbruk lätt 
kan gå hand i hand.

 ISABELLA ODMARK
isabella@ja.se • 019-16 61 49

Naia Duus Nielsen är 
teknoantropolog och ansvarig 
for marknadsföring på 
FaunaPhotonics, som utvecklat 
insektssensorn som vinnaren 
får nyttja under en säsong.  
 FOTO: TINE ENGEDAL
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