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Biologisk mångfald

Fig 2. Temporal distribution of insect biomass.

Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass 

in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809


Biologisk mångfald

EAA Grassland butterfly index 2018/10/10 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/european-grassland-butterfly-indicator-2#tab-chart_4

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/european-grassland-butterfly-indicator-2#tab-chart_4


Biologisk mångfald

EAA Grassland butterfly index 2018/10/10 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/european-grassland-butterfly-indicator-2#tab-chart_4
Svensk dagfjärilsövervakning (2017) Årsrapport 2015
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/european-grassland-butterfly-indicator-2#tab-chart_4


Dunning et al. 2012,  Smith et al. 2015

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia, foto Gilles St Martin CC-BY 

Åker som matris för arter specialiserade på särskilda områden



Dunning et al. 2012,  Smith et al. 2015

Vargspindel Pardosa palustris Zdeněk Hyan CC-BY 4.0

Arter som använder olika habitat vid olika tidpunkter i livscykeln

Tachyporus hypnorum ©entomart



Dunning et al. 2012,  Smith et al. 2015 Röd glada Milvus milvus foto Tony Hisgett CC BY SA 2.0 DE; Humlebo Panoramedia CC BY SA 3.0; Bo röd glada Accipiter CC BY SA

Arter som använder olika habitat varje dag

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en










Šálek, M., Hula, V., Kipson, M., Daňková, R., Niedobová, J., & 
Gamero, A. (2018). Bringing diversity back to agriculture: 
Smaller fields and non-crop elements enhance biodiversity in 
intensively managed arable farmlands. Ecological Indicators, 
90, 65-73.

Former Iron Curtain, Germany. 
Batary et al. 2017 Nature Ecol.Evol.



Sirami et al. (under review)



Sirami et al. (revision invited), Fotos Ómar Runólfsson (bird), Zdeněk Hyan (spider), URSchmidt (beetle), gailhampshire (bee),  Alvesgaspar (hoverfly) Anroo002 (plant)



Sirami et al. (rev. invited)

Större biologisk mångfald i landskap med mindre fält



Fahrig et al. 2015, Monck-Whipp et al. 2018, Salek et al. 2018, Hass et al. 2018, Sirami et al. (rev. invited), Martin et al. in prep

Större biologisk mångfald i landskap med mindre fält

Har man en viss mångfald av grödor, och låg till 
måttlig andel gräsmarker och skog i landskapet:

Biologisk mångfald avtar (icke-lineärt) med 
medelstorlek på åker i landskapet

Stor effekt! Jämförbar med ekologiskt-> icke-
ekologiskt, eller att gå från 35% till 0% gräsmark & 
skog

Gäller för alla artgrupper som inventerades
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Fahrig et al. 2015, Monck-Whipp et al. 2018, Salek et al. 2018, Hass et al. 2018, Sirami et al. (rev. invited), Martin et al. in prep

Större biologisk mångfald i landskap med mindre fält

Har man en viss mångfald av grödor, och låg till 
måttlig andel gräsmarker och skog i landskapet:

Biologisk mångfald avtar (icke-lineärt) med 
medelstorlek på åker i landskapet
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Hass et al. 2018 Proc. Roy Soc
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Raphanus sativus



Pollinering och naturlig biologisk 

kontroll av skadegörare

Martin et al. (rev. invited)
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Mindre fält ?

• Väldigt tydliga resultat

• Vilka möjligheter finns det för 
att använda fältstorlek som 
instrument för att stödja den 
biologiska mångfalden? 

• … kräver lite överblick



Sirami et al. (under review), Fahrig et al. 2011

Hur påverkas produktion och lönsamheten?



Skördegap – sammanfaller med regioner med mindre fält

Clough et al (in prep); yield gaps from Monfreda et al. 2008, Field size from LUCAS



Konflikt med lönsamhet?
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Kirchweger et al. in prep,  Clough et al. 2018 in prep
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Skaloš et al. 2012 
Appl. Geogr.

Historical
changes



White & Roy 
(2015) Geo



White & Roy 
(2015) Geo
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Mindre fält för att stödja den biologiska mångfalden?

Barriärer
• Pågående omarrondering
• Minskade kostnader huvudsätt

att öka lönsamheten
• Små fält ökar kostnader 
• Försatt trend mot större maskin
• Försatt trend mot större gårdar
• Innovation



Mindre fält för att stödja den biologiska mångfalden?

Barriärer
• Pågående omarrondering
• Minskade kostnader huvudsätt

att öka lönsamheten
• Små fält ökar kostnader 
• Försatt trend mot större maskin
• Försatt trend mot större gårdar
• Innovation

Broar
• Effekter på skördar är små
• Att öka fältstorlek innebär kostnader
• Stor regional variation i medelstorlek
• Innovation
• Ekosystemtjänster?
• Fältstorlek som HNV - indikator



Rekommendationer

• Omarrondering: ta hänsyn till dolda biodiversitetseffekter i 
miljöbedömningar

• Miljöstöd till biodiversitetsvärden i områden med små fält

• Ta upp mindre fältstorlek som en High-Nature-Value
indikator

• Stödja innovationer för att göra modern, lönsam och 
produktiv jordbruk kompatibel med mindre fält/skifte!



ECODEAL

Clélia Sirami Annika Hass Aliette Bosem
Baillod

Peter Batáry Teja Tscharntke

Tack!

Stefan Kirchweger Ecodeal teamEmily Poppenborg Martin


