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SammanfattningFörord

Vilda bin som surrar på ängar, i rabatter och längs dikesrenar är ett kärt in-
slag i det svenska sommarlandskapet. Men till följd av bland annat en stor-
skalig omvandling av odlingslandskapet, där endast en liten del av forna 
ängs- och betesmarker återstår, löper en tredjedel av våra cirka 270 vilda bi-
arter och många andra viktiga pollinatörer risk att dö ut.

Det här är en del i en större förändring av ekosystem och biologisk mång-
fald som äger rum i hela världen. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia 
har artutdöendet gått så fort och tillståndet hos många ekosystem varit så 
dåligt. Att hantera denna naturkris betyder att varje land och varje region 
behöver hantera de orsaker som driver oönskade förändringar i naturen. I 
Sverige har kommunerna en viktig roll att spela i det här sammanhanget. 
De har bland annat möjlighet att påverka skötseln av marker de själva äger 
och styra över vilka tjänster de upphandlar.

Naturskyddsföreningen har därför för tredje året i rad genomfört en en-
kätundersökning riktad till alla Sveriges kommuner för att ta reda på hur de 
arbetar för att gynna pollinatörer. Resultatet av denna undersökning ger en 
bred överblick över hur kommunerna arbetar för att gynna pollinatörer idag, 
hur arbetet har utvecklats under de senaste två åren och vilka möjligheter 
respektive hinder som finns inom kommunernas arbete för pollinatörerna. 
Vi hoppas att denna rapport ska uppmuntra alla landets kommuner till att 
arbeta mer med denna fråga, samt ge inspiration till nya idéer och arbets-
metoder. Alla insatser räknas, stora som små.

Naturskyddsföreningen vill rikta ett stort tack till alla kommuner som 
har deltagit i undersökningen och gjort denna rapport möjlig!

Karin Lexén
Generalsekreterare

Pollinatörer är livsviktiga för oss människor och för den biologiska mång-
falden. De är nyckelarter i landbaserade ekosystem och skapar förutsätt-
ningar för bland annat vår livsmedelsproduktion. Pollinatörerna hotas dock 
av mänsklig aktivitet i form av användningen av kemiska bekämpningsme-
del, brist på hävdade gräsmarker i odlingslandskapet och klimatförändringar 
som leder till att deras livsmiljöer försvinner i snabb takt.

En viktig aktör i Sverige som har goda möjligheter att skapa bättre förut-
sättningar för vildbin och andra pollinatörer är kommunerna. En kommun 
kan till exempel använda den egna marken för att bevara och återskapa vik-
tiga livsmiljöer, välja bort kemiska bekämpningsmedel i sin verksamhet, 
stötta ekologiskt jordbruk och planera för sammanhängande grön infra-
struktur. Kommunen kan också anta handlingsplaner och mål för att lång-
siktigt gynna pollinatörer samt etablera samverkan med andra aktörer för 
att tillsammans åstadkomma förändring. Genom praktiska insatser och fy-
sisk planering har kommunen stor rådighet över att skapa förutsättningar 
för friska ekosystem och en bevarad biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningen har därför, för tredje året i rad, genomfört en en-
kätundersökning riktad till alla Sveriges kommuner för att ta reda på hur de 
arbetar för att gynna pollinatörer. Responsen har varit god då 205 kommu-
ner, drygt 70 procent, har besvarat enkäten i år vilket är en liknande svars-
frekvens som i fjol. Resultatet från undersökningen presenteras i denna rap-
port som även jämför resultaten från samtliga tre enkätundersökningar i 
syfte att ge en bild av hur kommunernas arbete för att gynna pollinatörer 
har utvecklats över åren. Undersökningen är uppdelad i fyra delområden 
som handlar om planeringsunderlag, praktiska åtgärder, avsatta medel och 
samarbete med andra aktörer samt drivkrafter och hinder. De tre första del-
områdena är poänggivande och kommunerna rankas efter hur många 
poäng de har fått totalt.

Värt att nämna är att det i årets undersökning har tillkommit en ny fråga 
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som handlar om hur kommunerna sköter sina vägkanter. Sveriges vägkan-
ter är hävdade gräsmarker – precis det som idag utgör en bristvara i od-
lingslandskapet – och har därför stor potential att omvandlas till livsmiljöer 
för pollinatörer genom rätt typ av skötsel. Naturskyddsföreningen påbörjar 
år 2022 ett nytt projekt kring just vägkanter, kallat Världens längsta 
blomsteräng, där bland annat informationen från den här undersökningen 
kommer att tas tillvara.

Så, vem vann titeln ”Sveriges bivänligaste kommun 2022” då? Jo, det blev 
Sollentuna kommun som även tog hem vinsten i fjolårets undersökning. 
Tätt efter, på andraplats, hamnade Upplands Väsby kommun, och på tredje-
plats Linköpings kommun. Dessa kommuner uppvisar flera gemensamma 
faktorer som har bidragit till deras goda placering i undersökningen. De har 
bland annat tagit fram planeringsunderlag som syftar till att gynna pollina-
törer i kommunen, tagit ett brett grepp gällande praktiska åtgärder där 
många insatser redan har börjat genomföras, de har avsatt ekonomiska 
medel för arbetet och har ett brett samarbete med andra aktörer. För de kom-
muner som i stället inte har något arbete för att gynna pollinatörer är det 
tydligt att bristen på resurser är en betydande faktor som utgör ett hinder för 
att kunna arbeta med frågan. Detta gäller både brist på personal och ekono-
miska resurser. Andra hinder som lyfts fram är att pollinatörer inte är någon 
prioriterad fråga inom kommunen och att det finns ett ointresse från politi-
kens sida.

Vad gäller finansiella medel har den lokala naturvårdssatsningen, LONA, 
varit en mycket betydelsefull resurs för många kommuner i deras arbete för 
att gynna pollinatörer. Mellan 2020–2022 finns en särskild satsning, polli-
neringsuppdraget, inom ramen för LONA som syftar till att gynna just polli-
natörer. En av frågorna i enkäten fokuserar därför på huruvida kommunerna 
har sökt detta projektstöd, och intresset har visat sig vara stort. För vissa 
kommuner kan externa medel vara avgörande för att kunna arbeta med 
vissa frågor och många kommuner har kunnat starta projekt för att gynna 
pollinatörer tack vare stödet från LONA.

Naturskyddsföreningen hoppas att denna rapport ska bidra till att öka 
uppmärksamheten kring och kunskapen om pollinatörers situation i sam-
hället i stort och även bland olika aktörer då samarbeten mellan kommuner 
och andra krafter i samhället ofta är en nyckel till framgång i arbetet för att 
gynna pollinatörer. Vidare vill vi framhäva de kommuner som har kommit 
långt i arbetet för att gynna pollinatörer och lyfta fram goda exempel för att 

förhoppningsvis kunna inspirera andra kommuner som inte har kommit lika långt i detta ar-
bete. Att vidta åtgärder för att gynna pollinatörer är även en viktig fråga att lyfta i det större 
perspektivet då dessa åtgärder ofta ger en rad positiva bieffekter. Att till exempel sluta använ-
da kemiska bekämpningsmedel, utöka andelen ekologisk mat, skapa blommande marker 
och främja grönområden gynnar inte bara pollinatörer utan även människors hälsa och väl-
mående samtidigt som det bidrar till friskare ekosystem och en bevarad biologisk mångfald. 
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1

Varför en undersökning om 
kommunernas arbete för 
att gynna pollinatörer? 

Läget är allvarligt för världens bin, fjärilar 
och andra pollinatörer. Bara i Sverige är 97 
vilda biarter, det vill säga cirka en tredjedel 
av alla vilda biarter i landet, upptagna på den 
svenska rödlistan då de klassas som hotade 
eller nära hotade. Dessa 97 arter inkluderar 
även 16 arter som inte har påträffats under 
lång tid och därför redan kan vara nationellt 
utdöda (SLU Artdatabanken 2020).

Det är flera olika faktorer som hotar de 
vilda pollinatörernas överlevnad. En orsak 
är att landskapet sedan industrialisering-
en har genomgått stora förändringar med 
förlust och fragmentering av pollinatörer-
nas livsmiljöer, framför allt på grund av 
minskningen av ängs- och betesmarker 
(Naturvårdsverket 2018). De vilda pollinatö-
rerna är beroende av nektar- och pollenrika 
växter som lever på och kring dessa blom-
sterrika gräsmarker. I takt med att småjord-
bruken läggs ner, att antalet betande djur 
minskar och att gamla hävdade landskap 
växer igen, förlorar många växt- och djurar-
ter den livsmiljö som de är anpassade till. 
Det konventionella jordbrukets intensiva 
odlingsmetoder och användning av kemis-
ka bekämpningsmedel orsakar också pro-
blem för pollinatörerna, liksom övergöd-
ning vilket leder till brist på arter som lever 
i näringsfattiga miljöer (Naturvårdsverket 
2018). Andra typer av miljöer som är viktiga 
för pollinatörer är öppna hedar och sand-
dyner, vilka även dem har minskat i om-
fattning (Eide et al. 2020). Ytterligare en 
faktor som kan ha en stor negativ påverkan 
på vilda pollinatörer är klimatförändringar 
(Naturvårdsverket 2018).

En kraftig minskning av pollinatörer 
kan leda till allvarliga konsekvenser för 
oss människor då pollinering utgör en 
mycket viktig ekosystemtjänst och är en 
förutsättning för vår livsmedelsproduk-
tion. Pollinering med hjälp av insekter har 
visat sig bidra till större skördar av majori-
teten av världens grödor och även bidra till 
en högre kvalitet. Mer än tre fjärdedelar av 
världens främst odlade grödor är beroende 

av pollinering av djur, medan hela 90 pro-
cent av vilda blommande växter är beroende 
av samma typ av pollinering. Många av 
våra livsmedel som är viktiga för en hälso-
sam och näringsrik kost, som till exempel 
frukt, grönsaker, nötter och oljor, är därför 
också beroende av pollinatörernas arbete. 
Utöver vår matförsörjning har vildbin och 
andra pollinatörer även en stor betydelse 
för bland annat produktion av mediciner, 
biobränslen och fibrer (IPBES 2016).

Då många av hoten mot de vilda pollina-
törerna finns på lokal nivå och därmed 
även går att åtgärda lokalt, fokuserar denna 
rapport på hur just Sveriges kommuner ar-
betar för att gynna pollinatörer. 
Kommunerna har goda möjligheter att för-
bättra situationen för vildbin och andra 
pollinatörer genom praktiska insatser och 
fysisk planering. De kan till exempel an-
vända den egna marken för att bevara och 
återskapa viktiga livsmiljöer, välja bort ke-
miska bekämpningsmedel i sin verksam-
het, stötta ekologiskt jordbruk och planera 
för sammanhängande grön infrastruktur. 
Kommunerna kan också anta handlings-
planer och mål för att långsiktigt gynna 
pollinatörer samt etablera samverkan med 
andra aktörer för att åstadkomma föränd-
ring. Detta är därför några av de områden 
som frågorna i enkäten berör.

Naturskyddsföreningens arbete för 
att gynna pollinatörer
Naturskyddsföreningen har under många 
år arbetat för att gynna den biologiska 
mångfalden kopplad till ängsmarker, upp-
märksammat pollinatörernas hotade till-
stånd och uppmuntrat till åtgärder för att 
återskapa deras livsmiljöer. Föreningen 
har bland annat en återkommande kam-
panj kring vilda pollinatörer, Operation: 
Rädda bina, samt skolmaterial och flera 
projekt kring att gynna pollinatörer. Vårt 
arbete med denna fråga inriktar sig främst 
på fyra områden:
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2
Så här gick 
undersökningen till

Satsa på ekologiskt jordbruk och naturbete
Det ekologiska jordbruket bidrar till fler 
bin, humlor och fjärilar än det konventio-
nella. Det beror bland annat på att det eko-
logiska jordbruket skapar mer blommor 
och mångfald i landskapet, att kemiska be-
kämpningsmedel och konstgödsel är för-
bjudna samt att djur får beta i större ut-
sträckning vilket gynnar artrikedomen.

Ändra skatten på skadliga 
bekämpningsmedel
Användningen av kemiska bekämpnings-
medel leder till minskad biologisk mång-
fald i odlingslandskapet och är en bidra-
gande orsak till den dramatiska 
minskningen av insekter i världen. Vilda 
bin är i många fall ännu känsligare för gif-
ter än honungsbin. Vi vill därför se en för-
ändrad skatt på bekämpningsmedel där 
skattesatsen sätts utifrån risker för männ-
iska och miljö.

Omvandla grönytor till blommande marker
Bristen på vilda blommor är en av de störs-
ta orsakerna till att bin och andra polline-
rande insekter minskar. Bortglömda mar-
kytor såsom vägkanter och 
kraftledningsgator upptar en betydande 
del av Sveriges yta och har stor potential 
att omvandlas till blommande marker. 
Många ytor som sköts av kommunen, 
såsom gräsytor, kommunala planteringar 
och parker har också stor potential att för-
vandlas till blommande marker.

Stötta kommuner till att anta handlings-
planer för att gynna pollinatörer
Genom att utforma och anta kommunala 
handlingsplaner kan kommunerna ta ett 
helhetsgrepp för att skapa fler livsmiljöer 
för vilda bin och ställa om gräsytor till ängs-
mark. En kommunal handlingsplan kan 
också sätta stopp för användningen av ke-
miska bekämpningsmedel, samtidigt som 
ekologisk mat och naturbete kan främjas 
genom den offentliga upphandlingen.
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För att undersöka kommunernas arbete för 
att gynna pollinatörer har Naturskydds-
föreningen utvecklat en webbaserad enkät 
riktad till alla Sveriges kommuner. 
Enkäten skickades ut första gången under 
våren 2020, och resultaten från enkäten 
sammanställdes i rapporten Sveriges 
bivänligaste kommun 2020. Syftet var att 
kartlägga hur långt kommunerna hade 
kommit i sitt arbete för att gynna pollinatö-
rer och att uppmärksamma de kommuner 
som ligger i framkant i detta arbete. 
Undersökningen följdes sedan upp under 
våren 2021 för att se hur kommunernas ar-
bete för att gynna pollinatörer hade ut-
vecklats och för att få en bild av vilka fram-
gångsfaktorer, hinder och förutsättningar 
som finns för kommunerna i deras arbete. 
Detta resultat presenterades i rapporten 
Sveriges bivänligaste kommun 2021. Dessa 
undersökningar följs nu upp för tredje året i 
rad och i årets rapport presenteras resulta-
ten från samtliga tre år för att ge en så god 
överblick som möjligt över utvecklingen i 
arbetet med denna fråga.

Enkäten består av totalt 17 frågor uppde-
lade på fyra delområden som rör både pla-
nering och praktiska åtgärder. Det första 
delområdet utgörs av frågorna 1–3 och 
handlar om vilket planeringsunderlag som 
finns i kommunen rörande arbetet för att 
gynna pollinatörer. Det andra delområdet 
består av frågorna 4–12 och handlar om nu-
läget och påbörjade insatser. Det tredje del-
området som består av frågorna 13–16 
handlar om vilka medel kommunen har för 
att arbeta med frågan om att gynna polli-
natörer och huruvida det finns en dialog 
med andra aktörer i kommunen kring detta 
arbete. Slutligen handlar det fjärde och 
sista delområdet, bestående av fråga 17, om 
vad som har motiverat kommunen till att 
börja arbeta för att förbättra situationen för 
pollinatörer samt om vilka faktorer som 
utgör hinder i detta arbete.

Sedan den första enkäten skickades ut 
2020 har några av frågorna och svarsalter-

nativen utvecklats, dels för att förtydliga 
vissa delar som har uppfattats som oklara 
av vissa respondenter, dels för att bredda 
frågorna i undersökningen. I enkäten som 
skickades ut 2021 var fråga 16 ny och kvar-
står även i årets enkät, dock som fråga 17. 
Denna fråga är inte poänggivande och på-
verkar inte möjligheten att jämföra resulta-
ten från samtliga tre år. Däremot har det 
tillkommit en ny fråga i årets undersök-
ning (fråga 9 om vägkanter) som är poäng-
givande och gör att den möjliga maxpoäng-
en ökar. I och med att den nya frågan fick 
nummer 9 i enkäten har efterföljande frå-
gor bytt nummer i ordningen i årets enkät. 
Vissa frågor har i år fått en tydligare formu-
lering och fler svarsalternativ vilket kan 
göra att resultatet från årets enkät skiljer 
sig något från föregående år. Vilka änd-
ringar som har gjorts framgår av respekti-
ve fråga i kapitel 3 som behandlar resulta-
tet. Respondenterna gavs även möjlighet 
att lämna kommentarer på vissa frågor för 
att utveckla sina svar. Se Appendix 2 för 
enkäten och poängsättningen.

Årets enkät skickades ut via e-post till 
landets 290 kommuner i slutet av januari, 
med tre efterföljande påminnelser. Totalt 
besvarades enkäten av 205 kommuner i år, 
medan svarsfrekvensen för 2020 och 2021 
var 212 respektive 203 kommuner. I jämfö-
relsen av resultaten från de olika åren är 
det därför viktigt att ha i åtanke att antalet 
kommuner som har deltagit i undersök-
ningen skiljer sig åt, liksom vilka kommu-
ner som har deltagit. Svaren på majoriteten 
av frågorna presenteras i stapeldiagram 
där andelen för ett visst svarsalternativ har 
beräknats utifrån antalet kommuner som 
har besvarat enkäten respektive år, det vill 
säga antal kommuner som valt ett svarsal-
ternativ dividerat med 212, 203 och 205.

För att kunna poängsätta svaren har ett 
system som ger poäng för kommunernas 
insatser baserat på deras svar utvecklats. 
Det maximala antalet poäng som kan till-
delas en kommun i årets undersökning är 

62 poäng, vilket är en ökning med 5 poäng 
från de två föregående åren då maxpoäng-
en var 57 poäng. En topplista med de 20 
kommuner som har fått flest poäng i årets 
undersökning presenteras i det övergri-
pande resultatet i kapitel 3. Kommunerna 
har även rangordnats inom sina respektive 
kommungrupper, baserat på SKR:s 

Ordlista

Biologiska värden – Värden som gynnar biologisk mångfald, inklusive ekosystem-
tjänster som kopplar till sådana värden. 

Ekosystemtjänster – Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering är ett viktigt 
exempel på detta. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad 
av vildbin och andra insekter. 

Grön infrastruktur – Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden som utformas, 
används och bevaras på ett sätt så att biologisk mångfald ges förutsättningar att be-
varas och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Handlings- eller åtgärdsprogram – Ett dokument som tydligare beskriver hur, när 
och vem som ska utföra åtgärder för ett visst syfte. Ofta politiskt antaget. 

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, ett statligt bidrag till kommuner för att främ-
ja insatser inom lokal naturvård och friluftsliv. År 2020–2022 finns medel avsatta 
för projekt som gynnar vilda pollinatörer.

Policy – Riktlinjer för att guida beslut till att uppnå önskade resultat. En skogspoli-
cy är till exempel en eller flera riktlinjer för hur skogen ska skötas och vilka mål 
som ska uppnås med skötseln. 

Slåtter – Slåtterängar är en av våra mest artrika miljöer och en viktig livsmiljö för 
pollinatörer. Slåtter avser i denna enkät slåtter med uppsamling, eftersom kvarläm-
nat material gödslar jorden och därmed missgynnar tillväxten av örter och i stället 
gynnar gräsarter. 

Vilda pollinatörer – Djur som pollinerar växter, till exempel bin, humlor, blomflugor, 
skalbaggar och fjärilar. Honungsbin är de enda tama bina i Sverige. 

(Sveriges Kommuner och Regioner) kom-
mungruppsindelning. Poängen har tillde-
lats kommunerna utifrån deras svar, med 
utgångspunkt i att svaren är korrekt angiv-
na. Eventuella synpunkter på hur en viss 
kommun har svarat bör därför riktas direkt 
till den berörda kommunen.
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3
Resultat 

Årets enkätundersökning besvarades av 
totalt 205 kommuner (se Appendix 1), vilket 
motsvarar drygt 70 procent av alla Sveriges 
kommuner. Antalet kommuner som deltog 
i undersökningen 2020 och 2021 var 212 
respektive 203 kommuner. Vilka kommu-
ner som har deltagit har varierat från år till 
år vilket är en faktor som kan påverka jäm-
förelsen av resultaten från de olika åren. I 
år deltog till exempel 21 nya kommuner 
som inte har besvarat enkäten tidigare, 
medan det är 145 kommuner som har be-
svarat samtliga tre enkäter och 24 kommu-
ner som inte har besvarat någon av dem.

Resultatet från årets enkätundersök-
ning visar att Sollentuna kommun tar hem 
segern för andra året i rad med 53 poäng av 
62 möjliga (Tabell 1). Tätt efter följer 
Upplands Väsby kommun med 51 poäng 
och Linköpings kommun med 48 poäng. 
Medelvärdet av kommunernas samlade 
poäng i årets undersökning är 19 poäng 
(exklusive årets 5 nya möjliga poäng), vil-
ket är högre än under föregående år då 
motsvarade siffra var 15 poäng 2020 och 18 
poäng 2021. Inkluderar man de poänggi-
vande svaren som är nya för i år landar 
medelvärdet i stället på 20 poäng. 
Majoriteten av kommunerna som har del-
tagit i årets undersökning har fått en högre 
poängsumma i år jämfört med förra året, 
men 46 kommuner har backat och tappat 
poäng sedan i fjol, medan poängen är oför-
ändrad för 8 kommuner. Poängökningen, 
om än marginell, kan visa på att de flesta 
kommuner har förbättrat sitt arbete för att 
gynna pollinatörer ytterligare. Samtidigt 
finns det flera faktorer som kan ha påver-
kat att årets resultat skiljer sig från föregå-
ende år, till exempel sammansättningen 
av respondenter och att vissa frågor har 
förtydligats och fått fler svarsalternativ.

Placering  Kommun Poäng

1 Sollentuna kommun 53 (47)

2 Upplands Väsby kommun 51 (42)

3 Linköpings kommun 48 (37)

4 Borlänge kommun 45 (44)
  Helsingborgs stad 45 (47)
  Karlstads kommun 45 (36)
  Tierps kommun 45 (35)

8 Göteborgs stad 44 (42)

9 Jönköpings kommun 43 (45)
  Karlskoga kommun 43 (37)
  Lunds kommun 43 (24)

12 Motala kommun 42 (39)
  Växjö kommun 42 (31)

14 Alingsås kommun 41 (-)

15 Järfälla kommun 40 (35)
  Lidingö stad 40 (29)
  Lomma kommun 40 (32)
  Nybro kommun 40 (35)

19 Huddinge kommun 39 (36)
  Kristianstads kommun 39 (26)

Tabell 1. Topp 20 kommuner som har kommit längst i 
arbetet för att gynna pollinatörer 2022.

Kommentar: Kommuner med samma poäng får samma 
placering i tabellen. Siffran inom parentes anger kom-
munens poäng från 2021 års undersökning (förutom 
Alingsås som inte deltog 2021). Poängen har inte korri-
gerats efter skillnaden i maxpoäng mellan åren (max 62 
poäng 2022 och max 57 poäng 2021).
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Topplistan visar endast de 20 kommuner 
som har fått flest poäng och inte samtliga 
kommuner som deltog i undersökningen 
då avsikten med topplistan är att framhäva 
de kommuner som arbetar mest för att 
gynna pollinatörer och samtidigt inte 
hänga ut de som har fått lägst poäng. 
Orsaken till detta är att förutsättningarna 
för att arbeta med denna fråga kan skilja 
sig mycket åt mellan olika kommuner, 
samt att vi inte har kunskap om placering-
en av de kommuner som inte har besvarat 
enkäten. (Se Appendix 3 för topplistor från 
2020 och 2021.)

Vad gäller de kommuner som har upp-
nått bäst resultat i årets undersökning går 
det att urskilja en rad gemensamma fakto-
rer som bidragit till deras goda placering. 
Till att börja med har de angett att det finns 
någon form av planeringsunderlag om att 
gynna pollinatörer i kommunen och att 
många åtgärder redan har börjat genomför-
as. Detta inkluderar bland annat att kart-
lägga värdefulla livsmiljöer och/eller brist-
områden för pollinatörer som finns inom 
kommunen, samt att planera för pollinatö-
rers tillgång till sammanhängande grön 
infrastruktur i anläggning och drift av nya 
områden. Andra faktorer som är viktiga i 
arbetet för att gynna pollinatörer är ekono-
miska medel och samarbete med andra ak-
törer, vilket också finns hos de kommuner 
som ligger i framkant i detta arbete. 

Sollentuna kommuns topplacering för 
andra året i rad visar att kommunen upp-
rätthåller sitt omfattande arbete för att 
gynna pollinatörer, och av svaren att döma 
fortsätter även arbetet att utvecklas. LONA-
projektet som kommunen påbörjade 2020 
och som pågår fram till juni 2022 ska ta 
fram underlag för det fortsatta arbetet med 
pollinatörer i kommunen, vilket kommer 
att samlas i en rapport med tydliga riktlin-
jer för den fortsatta skötseln. Sedan tidiga-
re har kommunen analyserat spridnings-
samband i urbana miljöer och arbetar 
mycket med att kartlägga och åtgärda bris-
ter i den gröna infrastrukturen. Enligt 

kommunen läggs stor vikt vid att utveckla 
sammanhängande strukturer i nyanlägg-
ning och skötsel av park- och naturmark. 
Även när det gäller skötsel av vägkanter, 
som den nya frågan i årets enkät handlar 
om, uppger Sollentuna kommun att de har 
ett pågående utvecklingsarbete kring frå-
gan med fokus på att lokalisera och satsa 
på sen slåtter med upptag på de mest vär-
defulla sträckorna. Vad beträffar drivkraf-
terna bakom Sollentuna kommuns gedig-
na arbete för pollinatörer lyfts frågan fram 
i ett större perspektiv i en kommentar från 
kommunen:

”Ett landskap som gynnar pollinatörer 
resulterar också i ett landskap som är 
fungerande för många andra organism-
grupper. Det är också ett landskap som ger 
hög kvalitet i naturupplevelser för våra 
kommuninvånare. Stark koppling till eko-
systemtjänster.”

Vänder vi i stället blicken mot kommu-
nerna som tog hem andra- och tredjeplat-
serna, Upplands Väsby och Linköping, går 
det att se att de fanns med på topplistan 
även förra året men att de har klättrat flera 
placeringar och förstärkt sitt arbete för pol-
linatörer. I båda kommunerna finns bland 
annat politiskt beslutade dokument som 
innehåller mål, policys eller strategier om 
att gynna pollinatörer samt finansiella 
medel för att arbeta med frågan. Upplands 
Väsby kommun anger att de i år även har 
en egen budget för att arbeta för pollinatö-
rer, medan det för Linköpings del inryms i 
andra budgetar. På frågan om vilka åtgär-
der som kommunerna redan har börjat ge-
nomföra för att gynna pollinatörer (fråga 4) 
svarar båda att de redan vidtar samtliga 
åtgärder som lyfts som svarsalternativ 
under frågan vilket visar att de tar ett hel-
hetsgrepp i arbetet för att gynna pollinatörer.

En annan kommun som kan vara intres-
sant att titta närmare på är Helsingborgs 
stad som hamnade på förstaplats i under-
sökningarna 2020 och 2021 men som denna 
gång hamnar på en delad fjärdeplats med 
tre andra kommuner. På det stora hela är 

det ingen anmärkningsvärd skillnad mel-
lan Helsingborgs svar i de olika undersök-
ningarna, men det går att urskilja vissa för-
ändringar sedan 2020 och 2021. Till 
exempel har kommunens arbete för att stöt-
ta lantbrukare till att införa åtgärder för att 
gynna pollinatörer minskat (fråga 10), lik-
som kommunens samverkan med andra 
aktörer där det också har skett en minsk-
ning (fråga 13). Samtidigt visar Helsingborgs 
stad på en positiv utveckling gällande vissa 
frågor som till exempel antal hektar ängs-
mark som upprätthålls med slåtter (fråga 8) 
där det har skett en ökning från 60 hektar 
förra året till 75 hektar i år. Även gällande 
den nya frågan om vägkanter (fråga 9) har 
kommunen tagit initiativ genom att kart-
lägga artrika vägkanter för att sedan senare-
lägga slåtter i dessa vägavsnitt.

Något som är viktigt att ha i åtanke i en 
sådan här undersökning är att förutsätt-
ningarna för att gynna pollinatörer skiljer 
sig åt mellan olika kommuner. Till ytan 
stora glesbygdskommuner med få invåna-
re kan ha svårare att uppnå höga poäng i 
frågor som handlar om till exempel budget, 
samarbete, inventering och kartläggning, 
eftersom de har en större areal att förvalta 
men mindre resurser. För att nyansera 
analysen har kommunerna även rangord-
nats inom sina respektive kommungrup-
per enligt SKR:s kommungruppsindelning 
(Tabell 2). Resultatet visar att flera mindre 
kommuner har uppnått höga poäng i årets 
undersökning, vilket är positivt då det tyder 
på att dessa kommuner har möjlighet att 
prioritera arbetet för att gynna pollinatörer.

Kommungrupp 1:a plats  2:a plats 3:e plats

Storstäder* Göteborgs stad (44) Stockholms stad (38) Malmö stad (30)

Pendlingskommun Sollentuna kommun (53) Upplands Väsby kommun (51) Alingsås kommun (41) 
nära storstad  

Större stad Linköpings kommun (48) Borlänge kommun (45)  Jönköpings kommun (43)
  Helsingborgs stad (45)  Lunds kommun (43)
  Karlstads kommun (45) 

Pendlingskommun nära Tierps kommun (45) Knivsta kommun (31) Hammarö kommun (30)
större stad 

Lågpendlingskommun Motala kommun (42) Vaggeryds kommun (33) Tranemo kommun (31)
nära större stad

Mindre stad/tätort Karlskoga kommun (43) Kristianstads kommun (39) Nyköpings kommun (32)

Pendlingskommun nära Nybro kommun (40) Ronneby kommun (37) Olofströms kommun (33)
mindre stad/tätort 

Landsbygdskommun Arvika kommun (32) Vetlanda kommun (29) Bollnäs kommun (26)

Landsbygdskommun Leksands kommun (33) Båstads kommun (26) Arjeplogs kommun (23)
med besöksnäring

Tabell 2. Topplista per kommungrupp. Siffran inom parentes anger kommunens poäng i årets enkät.

*Kategorin innehåller bara dessa tre kommuner.
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Resultat per delområde
I detta fördjupande avsnitt redovisas resul-
taten per fråga och illustreras med hjälp av 
stapeldiagram för att göra jämförelsen av 
resultaten från samtliga tre år så tydlig 
som möjligt. Delområdena berör frågor 
kring planeringsunderlag, nuläget och på-
började insatser, finansiella medel och dia-
log med andra aktörer samt drivkrafter och 
hinder. Svaren som anges i procent har be-
räknats utifrån antalet kommuner som har 
besvarat enkäten respektive år, vilket kan 
utgöra en felkälla för de frågor som inte är 
obligatoriska då samtliga kommuner inte 
nödvändigtvis har svarat på alla frågor. 
Procentsatserna i diagrammen är avrun-
dade till hela tal. 

Planeringsunderlag
Enkätens tre inledande frågor handlar om 
huruvida frågan om att gynna pollinatörer 
finns förankrad i kommunens planerings- 
och policydokument. Frågorna lyfter pla-
neringsunderlag på tre olika nivåer: Att ha 
(1) politiska mål skapar förutsättningar för 
att prioritera resurser till insatser som 
gynnar pollinatörer och att planera för pol-
linatörers tillgång till sammanhängande 
livsmiljöer i stad och landsbygd. Om dessa 
politiska mål dessutom finns formulerade i 
(2) handlings- eller åtgärdsprogram där det 
framgår när och vem som ska utföra arbe-
tet samt följa upp målsättningarna, ökar 
sannolikheten ytterligare för att kommu-
nen fullföljer arbetet och genomför prak-
tiska åtgärder. Oavsett om föregående un-
derlag finns, är det ett gott tecken och ett 
steg i rätt riktning att frågor om att gynna 
pollinatörer berörs i (3) något av kommu-
nens övriga dokument, även om det inte är 
politiskt antaget.

I år är det totalt 21 kommuner, motsva-
rande 10 procent, som har svarat ”Ja” på 
samtliga tre frågor inom detta delområde 
och har alltså angett att de har både mål 
och handlings- eller åtgärdsprogram som 
är politiskt antagna samt att frågan om att 

gynna pollinatörer lyfts i andra kommuna-
la dokument. Resultatet från fjolårets un-
dersökning visade att motsvarade siffra 
var 10 procent även då, varken en ökning 
eller minskning med andra ord. Däremot 
visar årets resultat en liten minskning av 
antalet kommuner som har svarat nej på 
alla tre frågor – 22 procent (45 kommuner) 
jämfört med 25 procent (50 kommuner) 
förra året.

Även om det visserligen är bättre att ar-
betet för att gynna pollinatörer finns för-
ankrat i kommunens planeringsunderlag 
behöver avsaknaden av detta inte innebära 
att en kommun inte har något arbete alls 
för pollinatörer. Några kommuner har till 
exempel svarat att arbetet för att gynna 
pollinatörer sker ändå på initiativ från an-
ställda inom kommunen. En kommun för-
klarar att ”Detta beror på att det är ett mer 
omfattande arbete att få till styrdokument 
än att göra justeringar direkt i ordinarie 
verksamhet.”. Detta skulle kunna innebära 
att kommunernas arbete för att gynna pol-
linatörer är mer omfattande än vad som 
enbart framgår av planeringsunderlagen, 
vilket såklart är positivt.

Fråga 1: Politiskt antagna mål
Gällande den första frågan om huruvida 
kommunen har politiskt beslutade mål, po-
licys eller strategier om att gynna pollina-
törer går det att urskilja en svagt positiv ut-
veckling av resultatet (Figur 1).  Det är inga 
dramatiska skillnader mellan åren men 
andelen kommuner som har svarat att mål, 
policys eller strategier finns har ökat med 
ett par procentenheter, liksom andelen 
som har svarat att detta håller på att tas 
fram. Av de 30 kommuner som i fjol svara-
de ”Nej, men håller på att ta fram” har åtta 
svarat ”Ja” i årets undersökning och där-
med tagit fram någon form av mål om att 
gynna pollinatörer.

22%

17%

52%

8%

27%

15%

53%

5%

29%

18%

47%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja Nej, men håller på att ta
fram

Nej Vet ej

2020

2021

2022

Figur 1. Finns mål, policy eller strategier om att gynna vildbin och andra pollinatörer i något eller flera av kommunens 
politiskt beslutade dokument?

För de kommuner som har svarat ja på 
denna fråga fanns möjlighet att bifoga de 
underlag där pollinatörer berörs. Vissa 
kommuner har bifogat mer övergripande 
dokument såsom miljöprogram, miljöpoli-
cys eller hållbarhetsstrategier, medan 
andra hänvisar till mer specifika underlag 
som till exempel grön infrastrukturplan, 
utvecklingsplan för ekosystemtjänster 
eller till och med en pollineringsplan som 
Södertälje kommun har tagit fram. Dessa 
dokument har inte granskats eller analyse-
rats på djupet, utan frågan ställdes främst 
för att få en överblick över vilken typ av do-
kument kommunerna har, samt var i kom-
munens verksamhet frågan behandlas. Av 
de dokument som har bifogats verkar det 
vara vanligast att ansvaret för frågan om 
pollinatörer ligger hos miljöförvaltningen 
men även hos förvaltningar eller enheter 
som arbetar med service och teknik, park 
och gator, kommunikation samt friluftsliv. 
Den viktigaste aspekten vad gäller ansva-
ret för arbetet med pollinatörer är dock inte 
hos vilken förvaltning eller enhet frågan 
ligger, utan att det faktiskt finns en tydlig 

hemvist för frågan, vilket minskar risken 
för att arbetet faller mellan stolarna.

Fråga 2: Handlings- eller åtgärdsprogram
Enkätens andra fråga som handlar om hu-
ruvida kommunen har politiskt beslutade 
handlings- eller åtgärdsprogram för att 
gynna pollinatörer visar inte heller några 
större förändringar i resultatet under de 
senaste tre åren (Figur 2). Vad som går att 
urskilja är att andelen som håller på att ta 
fram handlings- eller åtgärdsplaner ökar, 
medan andelen som svarat ”Nej” på frågan 
minskar, vilket indikerar en positiv trend. 
Av de 33 kommuner som i fjol svarade ”Nej, 
men håller på att ta fram” är det dock en-
dast åtta som har svarat ”Ja” i årets under-
sökning.

Även under denna fråga har kommuner 
som svarat ”Ja” på frågan kunnat bifoga 
sina underlag, vilka har inkommit i form 
av bland annat handlingsplaner för natur-
vård och/eller biologisk mångfald, regiona-
la åtgärdsprogram för miljömålen, skötsel-
planer samt program för naturvård och 
friluftsliv. I vilken grad frågan om att 

1918



gynna pollinatörer berörs i de bifogade 
dokumenten varierar från att till exempel 
handla om biologisk mångfald i stort till att 
handla mer specifikt om vildbin och andra 
pollinatörer. Något som flera av dessa doku-
ment har gemensamt är att de endast är gil-
tiga under en viss period, till exempel mel-
lan 2020–2022, vilket kan göra det svårt att 
bedöma långsiktigheten i arbetet. För att 
kunna upprätthålla ett gott arbete för polli-
natörerna kan det därför vara fördelaktigt 
om dessa planer förnyas eller förlängs.
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Figur 2. Finns handlings- eller åtgärdsprogram för att gynna vildbin och andra pollinatörer i något eller flera av kom-
munens politiskt beslutade dokument?

Fråga 3: Övriga dokument 
I enkätens tredje fråga undersöker vi om 
frågan om att gynna pollinatörer berörs i 
andra kommunala dokument som inte är 
politiskt beslutade (Figur 3). Som framgår 
av diagrammet skiljer sig svaren på denna 
fråga något från svaren på de två föregåen-
de frågorna – betydligt fler kommuner har 
svarat ”Ja” medan betydligt färre har svarat 
”Nej”. Samtidigt har fler kommuner också 
svarat att de inte vet svaret på denna fråga, 

vilket skulle kunna bero på att det kan vara 
svårare att ha koll på samtliga dokument 
inom en kommun som inte är politiskt an-
tagna, vilket i sin tur kan göra det svårt att 
veta ifall pollinatörer berörs i någon av dem. 
Att nästan hälften av kommunerna svarar 
”Ja” på frågan är ändå positivt, för även om 
det inte handlar om politiskt beslutade un-
derlag visar detta på att pollinatörer synlig-
görs i någon form inom fler kommuner.
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Figur 3. Behandlas frågor om hur kommunen kan gynna pollinatörer i något annat av kommunens dokument, som 
inte är politiskt antaget?

Nuläget och påbörjade insatser
Det andra delområdet i undersökningen tar 
ett brett grepp om vilka insatser som kom-
munen redan har börjat genomföra för att 
gynna pollinatörer. Frågorna handlar 
bland annat om praktiska åtgärder i urba-
na och agrara miljöer, kartläggning av vär-
defulla livsmiljöer och om planering för en 
sammanhängande grön infrastruktur. 
Några av frågorna inom detta delområde 
har i årets undersökning förtydligats och 

fått fler svarsalternativ, vilket kan ha på-
verkat hur kommunerna har tolkat frågor-
na i år jämfört med i de tidigare undersök-
ningarna. I år har även en ny fråga (fråga 9) 
om skötsel av vägkanter tillkommit i detta 
avsnitt.

Fråga 4: Påbörjade åtgärder
Den första frågan inom delområdet lyfter 
en rad olika åtgärder som kommuner kan 
vidta för att gynna pollinatörer i syfte att få 
en överblick över vilka insatser som redan 
är påbörjade (Figur 4).  I årets undersök-
ning har denna fråga fått två nya svarsal-
ternativ – ”Restaurering av sand- eller 
ängsmiljöer” och ”Kommunen vidtar inga 
åtgärder för att gynna pollinatörer”. Dessa 
två alternativ har därför inga motsvarande 
siffror att jämföra med från 2020 eller 2021.

Majoriteten av kommunerna har redan 
ett pågående arbete för att gynna pollinatö-
rer genom olika typer av praktiska åtgärder 
vilket är mycket positivt då det är det som 
faktiskt gör någon skillnad. Endast 3 pro-
cent av kommunerna har svarat att de inte 

vidtar några åtgärder för att gynna pollina-
törer vilket är intressant med tanke på att 
22 procent hade svarat nej på samtliga frå-
gor inom det första delområdet som hand-
lade om planeringsunderlag. Detta talar för 
att resonemanget kring att många kommu-
ner arbetar för att gynna pollinatörer trots 
att de inte har det förankrat i några doku-
ment stämmer. 

 Vad gäller de insatser som flest kom-
muner arbetar med idag ser resultatet lika-
dant ut som förra året. Det gäller bekämp-
ning av invasiva arter, omvandling av 
gräsytor till äng och plantering av pollina-
törvänliga växter. Den största förändring-
en sedan förra året är att andelen kommu-
ner som arbetar med att omvandla gräsytor 
till äng och blommande mark har ökat från 
71 procent till 80 procent. Andelen kommu-
ner som däremot arbetar med anpassad 
skogsskötsel och utfasning av kemiska be-
kämpningsmedel har minskat något. Vad 
beträffar just omvandling av gräsytor och 
anpassad skogsskötsel går det att se att re-
sultatet återspeglas i en rapport från 
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Naturvårdsverket som har utvärderat pro-
jekt inom LONA. I rapporten framgår det 
bland annat att mycket uppmärksamhet 
har riktats mot de naturliga gräsmarker-
nas roll för den biologiska mångfalden och 
att denna fråga dominerar bland LONA-
projekten. Samtidigt lyfter rapporten att 
skogen inte alls uppmärksammas i samma 
utsträckning och att det endast är ett fåtal 
projekt som handlar om skogsekosystem. 
Naturvårdsverket betonar därför att polli-
natörer och blommande växter som lever i 
skogsekosystem behöver uppmärksam-
mas mer då den biologiska mångfalden 
missgynnas av det moderna skogsbruket 
(Naturvårdsverket 2021).

Det nya svarsalternativet ”Restaurering 
av sand- eller ängsmiljöer” visar sig vara 
någorlunda populärt då drygt en tredjedel 
av kommunerna har uppgett att de arbetar 
med denna åtgärd. I undersökningarna 
från 2020 och 2021 var restaurering även 

Figur 4. Vilka av dessa åtgärder för att gynna pollinatörer har kommunen redan börjat genomföra?

Kommentar: Anpassad skogsskötsel innebär till exempel att bevara blommande träd och buskar och att lämna död 
ved i solbelysta lägen. Svarsalternativet ”Riktad information” syftar på riktad information till kommuninvånare och/
eller samverkan med andra aktörer.  
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Fråga 5: Värdefulla livsmiljöer och brist-
områden
Den femte frågan handlar om kartläggning 
av värdefulla livsmiljöer och bristområden 
för pollinatörer vilket är en mycket viktig 
del i arbetet för att gynna pollinatörer då 

ett exempel på vad några kommuner angav 
under ”Annan åtgärd”. Restaurering är en 
viktig del i arbetet för att öka pollinatörers 
tillgång till lämpliga livsmiljöer, och för-
hoppningsvis är det något som fler kom-
muner kan börja arbeta med framöver. För 
de kommuner som har svarat ”Annan åt-
gärd” fanns också möjligheten att utveckla 
vilka övriga åtgärder de vidtar. Här anger 
många kommuner att de har byggt insekts-
hotell och skapat faunadepåer samt att de 
driver olika typer av projekt för pollinatö-
rer med hjälp av LONA. En del kommuner 
arbetar även med utbildning och kompe-
tensutveckling av sin personal. Några 
kommuner lyfter också fram samarbete 
kring skötsel där till exempel en kommun 
arbetar med skötsel i ledningsgator till-
sammans med ett energibolag, och ett par 
andra kommuner driver ett projekt om bio-
logisk mångfald på golfbanor tillsammans 
med Svenska golfförbundet.

Figur 4. Fortsättning
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det ger en bild av utgångsläget i kommu-
nen. Detta är en förutsättning för att kunna 
sätta in åtgärder där de behövs som mest 
och gör som mest nytta. I årets undersök-
ning ser dock resultatet något sämre ut än 
under 2021 (Figur 5). Fler kommuner har 
svarat ”Nej” på denna fråga i år och färre 
kommuner har svarat att de har planerat 
eller påbörjat arbetet med kartläggning, 
vilket dock skulle kunna bero på att andra 
kommuner har svarat på enkäten i år. 
Andelen kommuner som har svarat ”Ja” på 
frågan ligger kvar på ungefär samma nivå 
medan andelen som har svarat att de inte 
vet minskar över åren, vilket skulle kunna 
tyda på att kännedomen om huruvida kom-
munen arbetar med kartläggning har ökat. 
Då inventering och kartläggning är ett för-
sta steg för att få en överblick över vilka 
behov som finns och därmed implemente-
ra rätt insatser på rätt platser är det viktigt 
att fler kommuner lyfter denna fråga i sin 
verksamhet.

Figur 5. Har kommunen kartlagt värdefulla livsmiljöer och/eller bristområden för pollinatörer som finns inom kommunen?
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Fråga 6: Sammanhängande grön 
infrastruktur
Fråga 6 belyser pollinatörers tillgång till 
sammanhängande grön infrastruktur, vil-
ket har blivit en allt viktigare fråga i takt 
med att naturområden blir färre, mindre 
och mer fragmenterade. Genom att bevara, 
återskapa och skapa nya livsmiljöer samt 
spridningsvägar för olika arter kan den 
biologiska mångfalden och ekosystem-
tjänster främjas i hela landskapet. För vild-
bin och andra pollinatörer är en samman-
hängande grön infrastruktur viktig för 
fortplantningen och för deras möjlighet att 
sprida sig mellan olika bo- och födoplatser. 

I Sverige har länsstyrelserna på upp-
drag av regeringen tagit fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur, 
och i det arbetet spelar i sin tur kommu-
nerna en viktig roll för en hållbar stads- 
och landskapsplanering. Handlings-
planerna är inte lagstadgade eller 
bindande utan fungerar som stöd och väg-
ledning för kommuner och andra aktörer i 
planeringen av åtgärder för grön infra-
struktur.

Utifrån svaren på denna fråga i årets 
undersökning verkar det som att grön in-
frastruktur är något som fler kommuner 

arbetar med nu än under föregående år 
(Figur 6). Även om de som har svarat att de 
arbetar med detta i hög grad endast har 
ökat marginellt, har andelen kommuner 
som delvis arbetar med grön infrastruktur 
ökat medan andelen som har svarat nej har 
minskat.

Kommunerna har i sina svar på denna 
fråga även kunnat utveckla hur de tillgodo-
ser pollinatörers tillgång till grön infra-
struktur. Här nämner flera kommuner att 
planering för grön infrastruktur framför 
allt ingår i arbetet med detaljplaner och 
översiktsplaner. Några kommuner kom-
menterar dock att planeringen för grön in-
frastruktur inte är inriktad specifikt på 
pollinatörer utan på biologisk mångfald ge-
nerellt. En kommun lyfter också att de har 
ett gott samarbete mellan deras parkavdel-
ning, hållbarhetsavdelning och plan- och 
byggavdelning, vilket gör att de kan bedri-
va ett aktivt arbete för att gynna pollinatö-
rer trots att de inte har någon dokumente-
rad grönstrukturplan. Just samarbete är en 
viktig komponent i detta arbete då många 
olika aktörer ofta är inblandade i plane-
ringen av spridningskorridorer, till exem-
pel markägare, lantbrukare, bostadsrätts-
föreningar och företag.

Figur 6. Planerar kommunen för pollinatörers tillgång till sammanhängande grön infrastruktur i anläggning och drift 
av nya områden? (T.ex. genom att planera för spridningskorridorer.)

Fråga 7: Slåtter av ängsmark
Slåtterängar är en av de absolut mest artri-
ka miljöer vi har och utgör nyckelområden 
för både pollinatörer och kärlväxter. 
Arealen slåttermark som finns i Sverige 
idag bedöms dock vara mindre än en pro-
cent av vad som fanns i landet för cirka 150 
år sedan (Lennartsson och Westin 2019). Av 
denna anledning har frågan om slåtter-
marker inkluderats i undersökningen, och 
i årets enkät har frågan förtydligats genom 
att specificera vad som avses med ordet 
”äng”. För att kommunens skötsel ska räk-
nas som slåtter ställs också krav på upp-
samling, eftersom många ängsblommor 
trivs bäst i näringsfattig jord och lätt 
trängs ut av andra arter om jorden göds av 
att det slagna gräset ligger kvar.

Kommunernas svar på denna fråga 
visar en tydlig trend där allt fler kommuner 
arbetar aktivt med slåtter av ängar (Figur 

7). Både andelen kommuner som arbetar 
med slåtter på många platser och på ensta-
ka platser har ökat, samtidigt som andelen 
kommuner som inte arbetar med slåtter 
har minskat från 35 procent förra året till 
24 procent i år. Totalt är det 74 procent av 
kommunerna som i år anger att de arbetar 
med slåtter i någon grad, jämfört med 59 
procent förra året. 

Att skötsel med slåtter tillämpas i fler 
kommuner och på fler platser är en positiv 
utveckling och en insats som de flesta 
kommuner skulle kunna göra med ganska 
små medel. Att omvandla gräsytor som 
idag klipps regelbundet till blommande 
marker kräver kunskap och ompriorite-
ring, men på sikt behöver det inte kräva 
mer resurser. Flera kommuner samarbetar 
även med kunniga föreningar, företag eller 
privatpersoner för att bedriva skötsel på ett 
mer pollinatörvänligt sätt.
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Figur 7. Arbetar kommunen aktivt med slåtter av ängar i kommunen? (I naturvårdssyfte med uppsamling. Med ”äng” 
avses antingen klassisk slåtteräng eller grönytor med ängsliknande skötsel, t.ex. f.d. gräsmattor.)

Kommentar: Frågan var inte obligatorisk, men samtliga 205 kommuner har svarat på frågan i årets undersökning.

10%

46%

31%

13%12%

46%

33%

9%

13%

50%

25%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja, i hög grad Ja, delvis Nej Vet ej

2020

2021

2022

2524



Fråga 8: Areal slåttermark
Som en följdfråga till fråga 7 fick kommu-
nerna även svara på hur många hektar 
ängsmark som aktivt upprätthålls med 
slåtter på kommunalt ägd mark. 
Kombinerat med bra planering kan slåtter-
mark bidra till att skapa spridningskorri-
dorer och knyta ihop grön infrastruktur i 
kommunen, vilket gynnar vildbin och 
andra pollinatörer. I årets undersökning 
har ”Vet ej/ingen uppgift” tillkommit som 
ett svarsalternativ då det har saknats i de 
föregående enkäterna.

Fråga 8 kan uppfattas som något orätt-
vis då kommunerna är olika stora till ytan 
och har olika förutsättningar för att sköta 
slåtterängar. Till exempel har nio kommu-
ner svarat att de har 0 hektar ängsmark 
som underhålls genom slåtter, medan 
Kristianstad, Jönköping och flera andra 
kommuner har uppgett att de har stora are-
aler slåttermark (Tabell 3). Medelvärdet av 
kommunernas svar på frågan i år är 14,1 
hektar slåttermark, medan medelvärdet i 
fjol var 10,7 hektar. En stor andel kommu-
ner, 46 procent, har dock svarat att de inte 
vet svaret på frågan. En faktor som också 
kan leda till en viss osäkerhet i resultatet 
är att kommunerna kan ha något olika de-
finitioner av slåttermark.

Kommun  Hektar 

Kristianstads kommun 150

Jönköpings kommun 79

Helsingborgs stad 75

Örebro kommun 65

Karlstads kommun 56

Tabell 3. Topp 5 kommuner med störst areal 
slåttermark 2022.

Kommentar: Frågan var inte obligatorisk. 193 kommu-
ner har svarat på frågan i årets undersökning.

Fråga 9: Skötsel av vägkanter
I årets undersökning är fråga 9 en nykom-
ling som handlar om hur kommunerna skö-
ter sina vägkanter. Sveriges vägkanter är 
permanenta gräsmarker som hävdas regel-
bundet och har därmed stor potential att 
omvandlas till lämpliga livsmiljöer för pol-
linatörer. Artdatabanken pekar ut just väg-
kanter som ett område som med förändrad 
skötsel kan bli viktiga refuger för biologisk 
mångfald (Eide et al. 2020). Naturskydds-
föreningen påbörjar år 2022 också ett nytt 
projekt kring just vägkanter, kallat Världens 
längsta blomsteräng. Det är önskvärt att 
även vägkanterna sköts mer likt slåtteräng-
ar, det vill säga en sen slåtter efter blom-
ningen inklusive uppsamling av skörden.

Av resultatet (Figur 8) framgår att majo-
riteten av kommunerna bedriver skötsel av 
sina vägkanter utan uppsamling, medan 
endast 6 procent av kommunerna har sva-
rat att de sköter sina vägkanter med upp-
samling. Andelen kommuner som tilläm-
par sen slåtter efter blomningen uppgår till 
en tredjedel, och nästan lika många kom-
muner har svarat att de inte har någon an-
passad skötsel av vägkanter.

I dialog med flera kommuner lyfts åter-
kommande frågor kring utrustning för upp-
samling av skörden/klippet samt hur bio-
massan sedan bör hanteras. Det pågår för 
närvarande en utveckling kring denna 
fråga, bland annat med försök för tillverk-
ning av biogas (Blom et al. 2020). Att placera 
materialet vid dolda, mindre känsliga områ-
den eller att betala för hantering via åter-
vinningscentralerna är andra alternativ.

Det finns även lärdomar att dra från 
andra europeiska länder som till exempel 
Storbritannien när det kommer till anpas-
sad skötsel av vägkanter (Bromley, 
McCarthy och Shellswell 2019). Maskiner 
för ändamålet finns på marknaden men 
utgör givetvis en stor investeringskostnad. 
Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan 
kommuner och andra aktörer kan vara en stor 
tillgång i arbetet med att hitta praktiska lös-
ningar för att ställa om skötseln av vägkanter.
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Figur 8. Hur sköter kommunen sina vägkanter?

Kommentar: Frågan var inte obligatorisk. 199 kommuner har svarat på frågan.

Fråga 10: Pollinatörvänligt lantbruk
Ett förändrat jordbruk och jordbruksland-
skap är ett av de främsta hoten mot polli-
natörernas överlevnad. I takt med att häv-
dade gräsmarker minskar i landskapet, 
försvinner viktiga livsmiljöer för pollinatö-
rer. Småbrutna landskap med mer varia-
tion, det vill säga där åkrarna är mindre till 
ytan och blandas med åkerkanter, betes-
marker och skogsdungar, är mer gynnsam-
ma för en mångfald av vilda bin (Goulson, 
Lye och Darvill 2008; Persson 2011).

Fråga 10 fokuserar därför på lantbrukare 
och huruvida kommunerna stöttar lant-
brukare till att vidta åtgärder för att gynna 
pollinatörer. I årets undersökning har föl-
jande två svarsalternativ tillkommit: ”Nej, 
kommunen vidtar inga åtgärder för att 
stödja lantbrukare” och ”Finns inga lant-
brukare i kommunen”. Resultatet visar tyd-
ligt att många kommuner inte har något 
arbete för att stötta lantbrukare och att an-
delen kommuner som gör insatser är ge-
nomgående låg för alla tre år (Figur 9).

Denna fråga var inte obligatorisk men 
en stor skillnad från föregående år som 
inte framgår av diagrammet är att antalet 
kommuner som har besvarat frågan i år är 

201 kommuner, medan motsvarande siffra 
år 2020 och 2021 var 78 respektive 82 kom-
muner. Denna ökning i svarsfrekvensen 
beror med stor sannolikhet på att det finns 
fler svarsalternativ i år som passar fler 
kommuner med tanke på att hela 59 pro-
cent har angett att de inte arbetar med att 
stötta lantbrukare för att gynna pollinatö-
rer. En möjlig förklaring till kommunernas 
låga intresse skulle kunna vara att lantbru-
ken till stor del hanteras av länsstyrelser-
na, till exempel när det gäller jordbrukar-
stöd och rådgivning. Kommunerna har 
dock rådighet över sin egen mark, till ex-
empel mark de arrenderar ut (och kan stäl-
la krav vid nya avtal) samt naturreservats-
skötseln.

För de kommuner som svarade ”Annan 
åtgärd” fanns även möjlighet att utveckla 
svaren vidare. Några exempel på åtgärder 
som kommunerna lyfter fram här är dialog 
med lantbrukare om biologisk mångfald, 
rådgivning kring minskad användning av 
bekämpningsmedel samt riktad rådgiv-
ning till markägare som berörs av kommu-
nens arbete med kartläggning och plane-
ring av åtgärder för att gynna biologisk 
mångfald.
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Figur 9: Arbetar kommunen för att stödja lantbrukare till att införa någon/några av dessa åtgärder?

Kommentar: Frågan var inte obligatorisk. 201 kommuner har svarat på frågan i årets undersökning 

Figur 9: Fortsättning

Fråga 11: Ekologisk mat
Forskning visar att ekologiskt jordbruk är 
mer gynnsamt för pollinatörer och biolo-
gisk mångfald i stort jämfört med konven-
tionellt jordbruk (Tuck et al. 2014). Det eko-
logiska lantbruket bidrar till fler bin, 
humlor och fjärilar än det konventionella, 
vilket bland annat beror på fler blommor 
och en högre mångfald i landskapet, att ke-
miska bekämpningsmedel och konstgöd-
sel är förbjudna samt att djur får beta i stör-
re utsträckning vilket gynnar 
artrikedomen. Att öka andelen ekologisk 
mat som serveras i kommunal verksamhet 
och skapa en större efterfrågan är därför 
ett sätt för kommunerna att påverka hur 
jordbruket bedrivs.

Fråga 11 undersöker hur stor andel av 
kommunens livsmedelsinköp till kommu-
nal verksamhet som är ekologisk, mätt i 
kostnader för maten. I årets enkät har frå-
gan förtydligats något genom att det nu 

framgår att det är andelen i kronor som ef-
terfrågas. Dessutom finns svarsalternati-
vet ”Vet ej/ingen uppgift” med i år vilket 
har saknats i de tidigare enkäterna från 
2020 och 2021.

Det visar sig att hela 39 procent av kom-
munerna som deltog i undersökningen i år 
inte vet hur stor andelen ekologisk mat är i 
kommunen, vilket möjligtvis skulle kunna 
förklaras av att frågan hör hemma hos en 
annan enhet i kommunen än övriga frågor 
i enkäten och att respondenten därmed 
inte kände till svaret. I övrigt varierar an-
delen ekologisk mat stort mellan olika 
kommuner. I Tabell 4 listas de kommuner 
som har störst andel ekologisk mat i sin 
verksamhet. En klar majoritet av kommu-
nerna har dock en betydligt lägre andel 
ekologisk mat i de kommunala verksamhe-
terna än de fem högst rankade, och medel-
värdet av kommunernas svar i årets under-
sökning är 32,4 procent. I den nationella 
livsmedelsstrategin finns mål om att 30 
procent av den svenska jordbruksmarken 
ska brukas ekologiskt och att 60 procent av 
den offentliga livsmedelskonsumtionen 
ska utgöras av ekologiska produkter år 
2030 (Regeringen 2017). Dit är det alltså en 
bra bit kvar.

Kommun  Andel ekologiska livsmedelsinköp

Vellinge kommun  72%

Örebro kommun  71%

Malmö stad  70%

Lunds kommun  68,2%

Södertälje kommun  64%

Tabell 4. Topp 5 kommuner med störst andel ekologiska livsmedelsinköp till kommunal verksamhet 2022.

Att öka andelen ekologisk mat i kommu-
nen handlar om att prioritera ekologiskt i 
de kommunala upphandlingarna och för 
att lyckas är det i många fall viktigt att 
kommunen sätter upp tydliga och ambitiö-
sa mål. I årets undersökning har några 
kommuner kommenterat att de prioriterar 
och arbetar för att öka andelen närodlad 
mat i sin verksamhet, vilket kan vara posi-
tivt för att stötta närliggande lantbruk och 
minska transportsträckor. Närodlat behö-
ver dock inte innebära att maten är ekolo-
gisk vilket är den faktor som gör skillnad 
för pollinatörer. Även Ekomatcentrum, som 
samlar in statistik för att kartlägga inkö-
pen av ekologiska livsmedel i offentlig sek-
tor, noterar i sin senaste rapport att ekomå-
let har fått konkurrens av andra mål i 
många kommuner, till exempel minskat 
svinn, mindre klimatpåverkan och mer lo-
kalt (Ekomatcentrum 2021). En annan rap-
port från Ekomatcentrum lyfter fram att 
svensk ekologisk primärproduktion i ge-
nomsnitt är mindre beroende av importe-
rade insatsmedel än svensk konventionell 
primärproduktion (Rundgren 2020). Därför 
kan det vara viktigt att tänka på hela pro-
duktionskedjan i valet mellan ekologiskt 
och konventionellt.
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Fråga 12: Policy för utsättning av tambin
Kunskapsläget kring hur vilda bin påver-
kas av honungsbin är ännu inte tillräckligt 
starkt, men det finns forskning som visar 
på att honungsbin och vildbin kan påver-
kas negativt av konkurrens om födoresur-
ser. Honungsbin är relativt stora bin och 
kan flyga långt. Dessutom består ett sam-
hälle av många bin och är därmed resurs-
krävande. Det är troligt att konkurrenspå-
verkan ser olika ut för olika arter av vildbin 
beroende på omgivande landskap, födoval 
och flygtid. Även om inte all kunskap finns 
än, visar det vi vet idag på att det kan fin-
nas anledning till att av försiktighetsskäl 
undvika att placera stora mängder bikupor 
vid områden som är extra värdefulla för 
vildbin, och att försöka mildra konkurren-
sen genom att planera för fler blommor 

nära bikupor (Lindström och Smith 2022).
På fråga 12 tillfrågades kommunerna 

om de har någon policy kring utsättning av 
honungsbin på kommunal mark i syfte att 
se hur de förhåller sig till frågan om kon-
kurrens. Den här frågan är inte poänggi-
vande eftersom risken för konkurrens i 
hög utsträckning beror på lokala förutsätt-
ningar. Jämfört med föregående år har det 
inte skett några större förändringar i resul-
tatet förutom att andelen som har svarat att 
det inte sker någon utplacering av ho-
nungsbin på kommunal mark har ökat 
något (Figur 10). Andelen som har svarat att 
de inte vet om det sker någon utplacering 
är fortfarande ganska stor, 16 procent, 
medan endast 7 procent har svarat att det 
finns en policy.
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Figur 10. Har kommunen någon policy kring utsättning av honungsbin på kommunal mark?

Kommentar: Frågan var varken obligatorisk eller poänggivande. 204 kommuner har svarat på frågan i årets undersökning.

Medvetenheten om konkurrensen mel-
lan vildbin och honungsbin verkar varie-
ra mellan olika kommuner utifrån deras 
kommentarer på frågan. Vissa har kom-
menterat att de arbetar för att gynna 
vilda bin, att honungsbin inte bedöms 
gynna biologisk mångfald och att avväg-
ningar görs med hänsyn till vildbins 
behov vid utsättning av honungsbin. 
Andra kommuner verkar lyfta fram ho-
nungsbin som något positivt då några av 
kommentarerna handlar om att det är 
svårt att få tag på biodlare som kan sätta 
ut kupor, att allmänheten och medlem-
mar i en biodlarförening ges möjlighet att 
ha bikupor på kommunal mark, samt att 
det finns planer på att sätta ut bin i kom-
munen. För den senare gruppen av kom-
muner är det därför viktigt att ha konkur-
rensen mellan vildbin och honungsbin i 
åtanke och göra bedömningar av hur 
vilda bin kan påverkas innan utsättning 
av bikupor. 

Finansiella medel och dialog med 
andra aktörer 
Undersökningens tredje delområde 
handlar om kommunens samverkan med 
andra aktörer och om det finns någon 
budget avsatt för att arbeta med att gynna 
pollinatörer. Att samverka med andra ak-
törer kan skapa möjligheter att öka både 
antalet och storleken på potentiella åt-
gärder, samtidigt som det kan leda till 
nya kunskaper om hur och var pollinatö-
rer kan gynnas i kommunen. Ofta inne-
bär samarbete även att ekonomiska 
medel kan skjutas till från flera olika håll 
och på så sätt öppna upp för större möj-
ligheter att till exempel starta projekt 
eller köpa in konsulter. Frågan om budget 
hänger därför till viss del samman med 
samverkansfrågan som är viktig då det är 
få kommuner som har en egen budget för 
att arbeta med att gynna just pollinatörer.

Fråga 13: Samverkan med andra aktörer
Fråga 13 undersöker om kommunen har en 
etablerad samverkan med några andra ak-
törer kring pollinatörer, och på det stora 
hela visar svaren på att detta är ett område 
med förbättringspotential (Figur 11). 
Andelen kommuner som i årets undersök-
ning har angett att de inte har någon eta-
blerad samverkan med andra aktörer är 43 
procent, vilket är något lägre än förra året 
men fortfarande högre än 2020. En bidra-
gande orsak till detta skulle kunna vara att 
pandemin har satt stopp för många samar-
beten och möjligheten att etablera nya kon-
takter. Samtidigt har det ändå skett en liten 
ökning vad gäller samarbetet med vissa 
aktörer i årets resultat, främst med fören-
ingar och länsstyrelsen. Samverkan med 
länsstyrelsen skulle till exempel kunna 
handla om att samarbeta kring planering-
en för grön infrastruktur i och med läns-
styrelsernas uppdrag att ta fram regionala 
handlingsplaner för detta. Det skulle även 
kunna handla om samverkan kring jord-
brukarstöd och skötsel av naturreservat.

De kommuner som har en etablerad 
samverkan med flest aktörer i år är Sävsjö, 
Karlskoga, Falkenberg och Sollentuna 
kommun som alla har fyllt i minst sex 
olika aktörer i sina svar. Falkenbergs kom-
mun lyfter till exempel sitt samarbete med 
Svenska golfförbundet kring ett LONA-
projekt om biologisk mångfald på golfba-
nor och nämner även att markägare med 
flera har möjlighet att söka bidrag från 
kommunens natur- och miljövårdsbidrag 
till åtgärder som syftar till att gynna biolo-
gisk mångfald. Sollentuna kommun som i 
alla tre undersökningar har visat på ett 
brett samarbete med andra aktörer kom-
menterar i år att villaägare och bostadsför-
eningar är en viktig målgrupp för riktad 
information kring åtgärder som gynnar 
pollinatörer.
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Figur 11. Har kommunen en etablerad samverkan med någon/några av dessa aktörer kring pollinatörer och hur 
pollinatörers förutsättningar i kommunen kan gynnas? 

Figur 11. Fortsättning
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Fråga 14: Samverkan med skolor och 
förskolor
Fråga 14 fokuserar specifikt på kommuners 
samverkan med skolor och/eller förskolor i 
arbetet för att gynna pollinatörer. Skolan är 
en mycket viktig aktör som har stor möjlig-
het att bidra till att höja kunskapen om bio-
logisk mångfald och ekosystemtjänster i 
allmänhet. Ett sätt att göra frågan om bio-
logisk mångfald mer konkret för barn är att 
lyfta arbetet med att gynna pollinatörer i 
undervisningen då det ofta handlar om att 
göra praktiska insatser där även barn kan 
delta. En sådan aktivitet som verkar sär-
skilt populär i skolor är att bygga insekts-
hotell. 

Av resultatet i årets undersökning fram-
går det att det har skett en liten ökning av 
andelen kommuner som har en etablerad 
samverkan med en eller flera skolor inom 

sin kommun (Figur 12). I kombination med 
att andelen som har svarat att de inte sam-
arbetar med några skolor har minskat från 
56 procent till 45 procent ser utvecklingen 
positiv ut, även om ovissheten kring svaret 
på frågan har ökat sedan föregående år.

Som nämndes ovan är byggandet av in-
sektshotell något som många kommuner 
lyfter att de arbetar med i skolorna. I 
Knivsta kommun har till exempel alla för-
skolor i kommunen tillsammans byggt ett 
jättestort insektshotell som har placerats 
ut i centrala Knivsta. Ett annat exempel 
kommer från Huddinge kommun som har 
ett LONA-projekt med namnet ”Blommor 
och bin i skolan” där skolklasser får mate-
rial till att bygga en egen biholk samt en 
ängsfröpåse att så på skolgården eller i 
närheten av skolan.
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Figur 12. Har kommunen en etablerad samverkan med skolor och/eller förskolor i kommunen i arbetet för att 
gynna pollinatörer?
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Fråga 15: Avsatta medel
Att avsätta medel för att finansiera arbetet 
med att gynna pollinatörer är en förutsätt-
ning för att kunna genomföra många åtgär-
der som till exempel kartläggning, restau-
rering och anpassad skötsel. Fråga 15 tittar 
därför närmare på om kommunerna har 
avsatta medel för att arbeta med frågor som 
gynnar pollinatörer. Här syntes en stor 
skillnad mellan resultaten från undersök-
ningarna som gjordes 2020 och 2021 där 
avsatta medel för pollinatörer hade ökat be-
tydligt, medan årets resultat endast skiljer 
sig marginellt från föregående år (Figur 13).

Förutsättningarna för att kunna avsätta 
en budget specifikt inriktad på pollinatörer 
varierar mycket mellan olika kommuner 
och flera kommuner nämner bristande 

eller begränsade resurser som ett hinder 
för att arbeta med frågan. Det är många 
olika verksamheter som ska samsas om de 
ekonomiska resurserna i en kommun, vil-
ket gör att det kan vara svårt att prioritera 
arbetet för att gynna pollinatörer om andra 
intressen går före. En kommun har dock 
kommenterat att de i syfte att spara pengar 
har låtit bli att klippa vissa gräsytor och där-
med på köpet kanske gynnar bin och andra 
pollinatörer. Detta är en intressant lösning 
som kanske kan inspirera andra kommuner 
med bristande resurser till att undersöka 
möjligheterna att gynna pollinatörer genom 
att dra ned på skötseln på lämpliga platser. 
Ett annat alternativ kan vara att söka exter-
na medel som till exempel LONA-bidrag, vil-
ket nästa fråga handlar om.
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Figur 13. Har kommunen avsatta medel för att jobba med frågor som gynnar pollinatörer?

Fråga 16: Externt projektstöd
Sedan 2020 kan kommuner söka stöd för 
projekt som gynnar pollinatörer inom 
ramen för den lokala naturvårdssatsning-
en, LONA. Det så kallade pollineringsupp-
draget inom LONA är en särskild satsning 
från regeringen som pågår mellan åren 
2020–2022, varför denna enkätundersök-
ning också uppmärksammar satsningen.

Resultatet i årets undersökning visar 
inte på några större förändringar vilket det 
däremot gjorde 2021 (Figur 14). Då var det 
tydligt att andelen kommuner som hade 
sökt stöd för projekt som gynnar pollinatö-
rer hade ökat markant från 2020. Denna 
siffra ligger kvar på samma nivå i år som i 
fjol, vilket kan tyda på att de kommuner 
som har planerat att söka till exempel 
LONA-bidrag har gjort det och att efterfrå-
gan på detta nu har mattats av.

I slutet av 2021 publicerade Natur-

vårdsverket en rapport som presenterar en 
utvärdering av LONA där det bland annat 
framgår att cirka 19,7 miljoner kronor sök-
tes och cirka 15 miljoner kronor beviljades 
inom pollineringsuppdraget under 2020. 
Ytterligare cirka 4,5 miljoner kronor bevil-
jades även för pollineringsprojekt inom or-
dinarie LONA. Totalt sett resulterade dessa 
medel i 118 projekt och 467 åtgärder för att 
gynna vilda pollinatörer (Naturvårdsverket 
2021).

Att LONA har varit ett viktigt stöd för 
många kommuner framgår även tydligt i 
enkätundersökningen då LONA omnämns 
många gånger i kommunernas kommenta-
rer. Förhoppningsvis har det också hjälpt 
kommuner som annars kanske har svårt 
att avsätta egna medel till olika natur-
vårdsprojekt att göra insatser för de vilda 
pollinatörerna.
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Figur 14. Har kommunen sökt, eller planerar att söka, stöd för projekt som gynnar pollinatörer? T.ex. det särskilda 
stödet för pollineringsprojekt inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Kommentar: Frågan var inte obligatorisk, men samtliga 205 kommuner har svarat på frågan i årets undersökning.
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4
Slutsatser och 
rekommendationer

Drivkrafter och hinder
Fråga 17
Den sista frågan i undersökningen syftar 
till att fånga upp vilka faktorer som har 
motiverat kommunerna till att arbeta för 
att gynna pollinatörer och vilka faktorer 
som utgör hinder i detta arbete. Denna fråga 
tillkom i enkäten 2021 och därför finns inget 
resultat att jämföra med från 2020.

Som framgår av Figur 15 liknar resulta-
tet i årets undersökning i stor utsträckning 
resultatet från förra året. Andelen kommu-
ner som har svarat att de har blivit motive-
rade till att börja arbeta för att gynna polli-
natörer av Naturskyddsföreningen, efter 
internt initiativ och av annan anledning 
ligger kvar på samma nivåer som förra 
året. Att möjligheten till projektbidrag från 
LONA har haft stor betydelse för kommu-
nernas arbete för pollinatörer blir tydligt 
även här då det är den enda faktorn som 
ser en liten ökning i årets resultat.

De kommuner som har svarat att det är 
något annat som har motiverat dem har 
haft möjlighet att utveckla sina svar vidare. 
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Figur 15. Om ni har ett aktivt arbete för att gynna pollinatörer i kommunen, vilken/vilka faktorer motiverade er till att 
börja arbeta med detta?

Kommentar: Frågan var varken obligatorisk eller poänggivande. 192 kommuner har svarat på frågan i årets undersökning.

Några exempel på vad som har motiverat 
dessa kommuner är nätverkande med 
andra kommuner, intresserad driftperso-
nal som tar egna initiativ, larmrapporter 
om minskade insektssamhällen i 
Tyskland och det allmänna läget för biolo-
gisk mångfald på landskapsnivå. En annan 
kommun kommenterar att ”Pollinatörer, 
vildbin och ängar ”ligger i tiden”. Vi följer 
en positiv trend.”. Det har med andra ord 
blivit en fluga att arbeta för att gynna polli-
natörer.

Kommuner som har svarat att de inte 
har något arbete för att gynna pollinatörer 
hade även dem möjlighet att utveckla sina 
svar. Här framkom det att den största orsa-
ken till deras avsaknad av arbete för polli-
natörer är resursbrist, både avseende per-
sonal och ekonomiska medel. Andra 
orsaker som lyfts fram är att pollinatörer 
inte är någon prioriterad fråga inom kom-
munen, att det finns ett ointresse från poli-
tikens sida och att det saknas personal 
som arbetar med naturvårdsfrågor, till ex-
empel en kommunekolog.
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Resultatet av årets enkätundersökning ger 
en god överblick över hur Sveriges kom-
muner arbetar för att gynna pollinatörer. 
Jämförelsen med resultaten från 2020 och 
2021 ger även en fingervisning om hur ar-
betet har utvecklats under de senaste två 
åren. På det stora hela visar årets resultat 
inga större förändringar från i fjol. En fråga 
som däremot uppvisar en tydlig trend är 
fråga 7 som handlar om slåtter av ängs-
mark, där resultatet visar på att allt fler 
kommuner arbetar aktivt med slåtter. På 
vissa frågor är det tydligt att resultaten 
från 2020 och 2021 skiljer sig mer åt än re-
sultaten från 2021 och 2022. Detta gäller till 
exempel till viss del fråga 4 om påbörjade 
åtgärder men framför allt fråga 15 om av-
satta medel och fråga 16 om externt pro-
jektstöd. Detta skulle kunna bero på att frå-
gan om att gynna pollinatörer väcktes hos 
många kommuner 2020 i och med att polli-
neringsuppdraget inom LONA infördes och 
kanske även för att Naturskydds-
föreningen skickade ut en enkät om polli-
natörer till alla kommuner.

Det är dock viktigt att komma ihåg att 
alla jämförelser mellan de tre åren bör tol-
kas med en viss försiktighet eftersom det 
inte är exakt samma kommuner som har 
deltagit i alla tre undersökningar. Det har 
även gjorts några justeringar av vissa frå-
gor i årets enkät där frågans formulering 
har förtydligats och där det har tillkommit 
svarsalternativ, vilket kan ha gjort att kom-
munerna har uppfattat någon fråga annor-
lunda i år än i tidigare undersökningar. Det 
är dock endast små ändringar som har 
gjorts och frågornas innebörd är fortfaran-
de desamma.

Något annat som bör lyftas fram är att 
förutsättningarna för att bedriva ett aktivt 
arbete för att gynna pollinatörer ser olika 
ut i landets kommuner. En kommun med 
en stor areal, ett litet invånarantal och en 
lägre budget har till exempel andra förut-
sättningar än kommuner i storstadsområ-
den där förhållandena ofta är de motsatta. 

Mycket handlar dock om ambitionsnivå, 
prioriteringar och politisk vilja. Landets 
kommuner har en hög grad av självstyre 
när det gäller såväl den egna ekonomin 
som vilka verksamheter som kommunen 
ska satsa på. Huruvida en kommun arbetar 
för att gynna pollinatörer beror därför till 
stor del på om frågan prioriteras inom 
kommunen och om det finns avsatta medel 
till att arbeta med frågan.

En positiv slutsats i årets undersökning 
är att många kommuner verkar arbeta för 
att gynna pollinatörer trots att de inte har 
det förankrat i några planeringsunderlag. 
Detta talar för att även om frågan inte prio-
riteras av kommunfullmäktige finns ut-
rymme för enskilda medarbetare att vidta 
praktiska åtgärder där det är möjligt, vilket 
är något som några kommuner har lyft 
fram i sina svar. Det är dock en stor fördel 
om frågan om att gynna pollinatörer lyfts i 
kommunens dokument och i handlings- 
eller åtgärdsplaner då det ökar möjligheten 
att styra resurser till detta arbete samt tyd-
liggör vem som har ansvaret för att utföra 
och följa upp olika insatser.

Det är många frågor i enkäten som även 
hänger ihop med varandra, det gäller till 
exempel fråga 5 som handlar om kartlägg-
ning av värdefulla livsmiljöer och fråga 6 
som handlar om planering för grön infra-
struktur. Här visar resultatet att det är få 
kommuner som har kartlagt värdefulla 
livsmiljöer och som planerar för samman-
hängande grön infrastruktur i hög grad. 
Detta är något som fler kommuner skulle 
behöva arbeta mer med då kunskapsupp-
byggnad kring livsmiljöer och bristområ-
den för pollinatörer i kommunen skapar 
underlag för beslut om vilka insatser som 
behövs mest och var.

En annan faktor som är mycket viktig i 
arbetet för att gynna pollinatörer är ekolo-
gisk mat (och ekologiskt jordbruk), vilket 
dock verkar vara en nedprioriterad fråga 
hos många kommuner. Mer än en tredjedel 
av kommunerna svarade i årets undersök-

ning att de inte vet hur stor andelen ekolo-
gisk mat är i kommunen (vilket till viss del 
skulle kunna bero på att denna fråga ligger 
på en annan enhet i kommunen än övriga 
frågor i undersökningen). Men medelvär-
det på 32,4 procent visar att det finns 
mycket kvar att göra innan vi når målen i 
livsmedelsstrategins handlingsplan gäl-
lande andelen ekologiska produkter i den 
offentliga livsmedelskonsumtionen. I re-
sultatet framkom det att andra mål gällan-
de livsmedel konkurrerar med målet om 
ekologiskt vilket kan orsaka en viss osä-
kerhet kring vad som faktiskt är bäst. Men 
för att förbättra situationen för pollinatörer 
är det av central betydelse att utöka ande-
len ekologisk mat.

Sammanfattningsvis är arbetet för att 
gynna pollinatörer en fråga som är viktig 
att lyfta i alla Sveriges kommuner. Även 
om populationen och artvariationen av 
vildbin inte är lika stor i alla kommuner be-
hövs insatser för att gynna även andra pol-
linatörer såsom fjärilar, skalbaggar och 
blomflugor. Vilka faktorer som utgör de 
främsta hoten mot pollinatörerna kan 
också skilja sig åt mellan olika geografiska 
områden, det kan till exempel vara ett in-
tensivt jordbruk där livsmiljöer försvinner 
eller förändrade markegenskaper till följd 
av klimatförändringar eller igenväxning. 
För de kommuner som ännu inte har kom-
mit igång eller som inte har kommit så långt 
i arbetet för att gynna pollinatörer finns det 
många förebilder att inspireras av. Denna 
rapport har försökt att lyfta fram en bredd 
av olika insatser som kommuner kan göra 
för att gynna pollinatörer och det bör finnas 
något som alla kommuner kan göra.

Som en väg framåt i det här arbetet vill 
Naturskyddsföreningen lyfta några åtgär-
der som skapar förutsättningar för ett om-
fattande och långsiktigt arbete för att 
gynna pollinatörer i Sveriges kommuner. 
Naturskyddsföreningen uppmanar 
Sveriges kommuner att:

• Ta fram en kommunal handlings-
plan för att gynna pollinatörer med 
en tillhörande budget och tydliga 
förvaltningsuppdrag. 

• Kartlägga lämpliga livsmiljöer för 
pollinatörer i kommunen för att få 
en bild av utgångsläget och ta hän-
syn till pollinatörer vid planering 
och anläggning av nya områden. 

• Omvandla gräsytor (inklusive väg-
kanter) till ängar och blommande 
mark, som sköts utan kemiska be-
kämpningsmedel.  

• Bekämpa invasiva arter (till exem-
pel blomsterlupin) som tränger ut 
blommor som är viktiga för pollina-
törer. 

• Gynna ekologiskt lantbruk och na-
turbete i kommunen, och utöka an-
delen ekologisk mat i den kommu-
nala verksamheten. 

• Informera och samarbeta med sko-
lor, företag, föreningar, vägsamfäll-
igheter, kommuninvånare och 
andra aktörer i arbetet för att gynna 
pollinatörer. 
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6
Appendix

Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvika kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Götene kommun
Hagfors kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs stad
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höörs kommun

Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Leksands kommun
Lessebo kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lysekils kommun
Malmö stad
Malung-Sälens kommun
Mariestads kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mora kommun
Motala kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals stad
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Norrtälje kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun

Appendix 1: Deltagande kommuner 2022
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Orsa kommun
Orust kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollentuna kommun
Sorsele kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms stad
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tjörns kommun
Tomelilla kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppvidinge kommun
Vaggeryds kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun

Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommun
Vårgårda kommun
Värmdö kommun
Värnamo kommun
Växjö kommun
Ydre kommun
Åmåls kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun 

* Frågan är obligatorisk

Planeringsunderlag

1. Finns mål, policy eller strategier om att 
gynna vildbin och andra pollinatörer i 
något eller flera av kommunens politiskt 
beslutade dokument? *

Ja (3 p)
Nej, men håller på att ta fram (1 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)
Om ja, bifoga gärna.

2. Finns handlings- eller åtgärdsprogram 
för att gynna vildbin och andra pollinatörer 
i något eller flera av kommunens politiskt 
beslutade dokument? *

Ja (4 p)
Nej, men håller på att ta fram (2 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)
Om ja, bifoga gärna.

3. Behandlas frågor om hur kommunen kan 
gynna pollinatörer i något annat av kom-
munens dokument, som inte är politiskt 
antaget? *

Ja (2 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

Nuläget och påbörjade insatser 

4. Vilka av dessa åtgärder för att gynna pol-
linatörer har kommunen redan börjat ge-
nomföra? *
(Flervalsfråga)

Omvandla gräsytor till äng och blomman-
de mark (1 p)

Plantera växter som gynnar pollinatörer i 
kommunala planteringar (1 p)

Fasa ut/tagit bort kemiska bekämpnings-
medel i kommunal verksamhet (1 p)

Skötsel som gynnar blommande 
vägkanter (1 p)

Restaurering av sand- eller ängsmiljöer (1 p)

Bekämpa invasiva arter (1 p)

Gynna naturbete (1 p)

Anpassad skogsskötsel (t.ex. lämna blom-
mande träd och buskar, död ved i solbelys-
ta lägen m.m.) (1 p)

Utöka andelen ekologisk mat i kommunal 
verksamhet (1 p)

Riktad information till kommuninvånare 
och/eller samverkan med andra aktörer (1 p)

Kommunen vidtar inga åtgärder för att 
gynna pollinatörer (0 p)

Annan åtgärd (1 p)

Om annan åtgärd, utveckla gärna.

5. Har kommunen kartlagt värdefulla livs-
miljöer och/eller bristområden för pollina-
törer som finns inom kommunen? *
Ja (3 p)
Delvis, det är planerat och/eller påbörjat (1 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

6. Planerar kommunen för pollinatörers 
tillgång till sammanhängande grön infra-
struktur i anläggning och drift av nya om-
råden? (T.ex. genom att planera för sprid-
ningskorridorer.) * 

Appendix 2: Enkätfrågor och poängsättning
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Ja, i hög grad (3 p)
Ja, delvis (1 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)
Om ja, utveckla gärna hur detta tillgodoses.

7. Arbetar kommunen aktivt med slåtter av 
ängar i kommunen? (I naturvårdssyfte med 
uppsamling. Med ”äng” avses antingen 
klassisk slåtteräng eller grönytor med 
ängsliknande skötsel, t.ex. f.d. gräsmattor.)

Ja, på många platser (3 p)
Ja, på enstaka platser (1 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

8. Hur många hektar ängsmark som aktivt 
upprätthålls med slåtter finns i kommu-
nen? (Frågan avser slåtteräng på kommu-
nalt ägd mark och inte på kommunens hela 
geografiska område.) 
(Svar anges med siffra)

De 10 kommuner med störst areal slåtte-
räng (2 p)
Alla kommuner över medelvärdet (1 p)
Vet ej/ingen uppgift (0 p)

9. Hur sköter kommunen sina vägkanter?
(Flervalsfråga)

Skötsel av vägkanter utan uppsamling (0 p)

Skötsel av vägkanter med uppsamling (2 p)

En tidig och en sen slåtter av vägkanter (0 p)

Sen slåtter efter blomningen (2 p)

Kommunen har ingen anpassad skötsel av 
vägkanter (0 p)

10. Arbetar kommunen för att stödja lant-
brukare till att införa någon/några av dessa 
åtgärder? 
(Flervalsfråga)

Ja, naturbete (1 p)
Ja, blommande kantzoner (1 p)
Ja, blommande vägkanter i anslutning till 
jordbruksmark (1 p)
Ja, slåtter av befintlig ängsmark (1 p)
Ja, ekologiskt lantbruk (1 p)
Nej, kommunen vidtar inga åtgärder för att 
stödja lantbrukare (0 p)
Finns inga lantbrukare i kommunen (0 p)
Annan åtgärd (1 p)
Om annan åtgärd, utveckla gärna.

11. Hur stor andel (kr) av kommunens livs-
medelsinköp till kommunal verksamhet är 
ekologisk? Ange svar i procent. (Gäller 2021 
eller senaste år det mätts.) *
(Svar anges med siffra)

De 10 kommuner med störst andel ekolo-
gisk mat (2 p)
Alla kommuner över medelvärdet (1 p)
Vet ej/ingen uppgift (0 p)

12. Har kommunen någon policy kring ut-
sättning av honungsbin på kommunal 
mark? 
(Ej poänggivande)

Ja
Nej, det sker ändå
Nej, det sker ingen utplacering på kommu-
nal mark
Vet ej
Ev. kommentar på fråga 12.

Finansiella medel och dialog med 
andra aktörer

13. Har kommunen en etablerad samverkan 
med någon/några av dessa aktörer kring 
pollinatörer och hur pollinatörers förut-
sättningar i kommunen kan gynnas? * 
(Flervalsfråga)
Föreningar (1 p)
Företag (1 p)

Bostadsbolag (1 p)
Vägsamfälligheter (1 p)
Trafikverket (1 p)
Länsstyrelsen (1 p)
Markägare/jordbrukare (1 p)
Kyrkogårdsförvaltningar (1 p)
Nej, ingen etablerad samverkan finns kring 
dessa frågor (0 p)
Annan aktör (1 p)
Om annan aktör, utveckla gärna.

14. Har kommunen en etablerad samverkan 
med skolor och/eller förskolor i kommunen 
i arbetet för att gynna pollinatörer? * 

Ja, flera (2 p)
Ja, enstaka (2 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

15. Har kommunen avsatta medel för att 
jobba med frågor som gynnar pollinatörer? 
*
Ja, egen budget (4 p)
Ja, inryms i andra budgetar (2 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

16. Har kommunen sökt, eller planerar att 
söka, stöd för projekt som gynnar pollina-
törer? T.ex. det särskilda stödet för polline-
ringsprojekt inom den lokala naturvårds-
satsningen (LONA).

Ja, har sökt (4 p)
Ja, planerar att söka (2 p)
Nej (0 p)
Vet ej (0 p)

Övrigt

17. Om ni har ett aktivt arbete för att gynna 
pollinatörer i kommunen, vilken/vilka fak-
torer motiverade er till att börja arbeta med 
detta?
(Flervalsfråga, ej poänggivande)

Möjligheten till projektstöd från LONA 
pollinering

Naturskyddsföreningen

Förslag från kommuninvånare

Internt initiativ från tjänsteman/politiker

Kommunen har inget arbete för att gynna 
pollinatörer

Annat

Om annat, utveckla gärna.

Om kommunen inte arbetar för att gynna 
pollinatörer, beskriv gärna varför (huvud-
saklig orsak).
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Appendix 3: Topplistor 2020 och 2021

Topp 20 kommuner 2020

Placering Kommun Poäng

1 Helsingborgs stad 51

2 Göteborgs stad 42

3 Lomma kommun 41

 Motala kommun 41

5 Nybro kommun 38

 Sollentuna kommun 38

7 Borlänge kommun 37

 Linköpings kommun 37

9 Leksands kommun 36

10 Järfälla kommun 35

 Lidingö stad 35

 Södertälje kommun 35

13 Jönköpings kommun 34

 Upplands Väsby kommun 34

 Växjö kommun 34

16 Gävle kommun 32

 Huddinge kommun 32

18 Haninge kommun 31

 Malmö stad 31

20 Katrineholms kommun 30

Topp 20 kommuner 2021

Placering Kommun Poäng

1 Helsingborgs stad 47

 Sollentuna kommun 47

3 Jönköpings kommun 45

4 Borlänge kommun 44

5 Leksands kommun 43

6 Göteborgs stad 42

 Upplands Väsby kommun 42

8 Borås stad 41

 Nyköpings kommun 41

10 Motala kommun 39

11 Karlskoga kommun 37

 Linköpings kommun 37

 Södertälje kommun 37

14 Huddinge kommun 36

 Karlstads kommun 36

16 Järfälla kommun 35

 Katrineholms kommun 35

 Nybro kommun 35

 Tierps kommun 35

20 Malmö stad 34
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