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ABSTRACT
Farmers on the Baltic island of Gotland, Sweden, have been interviewed concerning
observations of European hedgehog, Erinaceus europaeus, on their cultivated acreage. The
purpose of this study is to investigate if there is a connection between three common farming
methods and where hedgehogs are observed. The interviews also concern current land use and
animal husbandry. The results showed that the number of observations was largest at
conventional farms without grazing animals. The difference compared to organic farms with
grazing animals is statistically significant. The difference in the number of observations
between organic farms with grazing animals and conventional farms with grazing animals is
not statistically significant. There is no single factor that indicates what could be the cause of
these differences. It seems likely that larger landscape structures have a greater impact on
where hedgehogs are present than if a farm is run with organic or conventional methods.
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INTRODUKTION
Bakgrund
Igelkott, Erinaceus europaeus, är ett däggdjur tillhörande ordningen Insectivora, insektsätare,
som återfinns i större delen av Europa, från Spanien och Italien i söder till Finland i norr
(Bjärvall & Ullström 1995). I öst-västlig riktning förekommer arten från den europeiska
Atlantkusten till den ryska Stillahavskusten (Persson 1996). Igelkott har också införts till Nya
Zeeland (Jones & Norbury 2006) och till Japan (Persson 1996).
I norra Europa förekommer igelkotten främst i kulturpräglade miljöer med en mosaik av
öppna gräsytor, buskvegetation och mindre skogsområden. Kantzoner frekventeras i större
utsträckning än öppna ytor (Riber 2006). I andra delar av sitt europeiska utbredningsområde
förekommer arten i skiftande biotoper upp till åtminstone 2000 meters höjd (Bjärvall &
Ullström 1995). Igelkotten är nattaktiv och vilar under dagen i skyddade lägen i främst
lövskogsbevuxna områden (Riber 2006).
En vuxen igelkott väger normalt mellan 400 och 1200 g och är 20 till 30 cm lång (Bjärvall
1995). Vikten hos både hanar och honor kan förändras kraftigt under säsongen. Hanar kan
minska i vikt under parningsperioden, medan honor tappar vikt under dräktighet och laktation
(Kristiansson 1984).
I igelkottens föda ingår daggmaskar, tusenfotingar och insekter, exempelvis skalbaggar och
gräshoppor, men även fågelägg och mindre däggdjur såsom möss och sorkungar. Vegetabilier,
exempelvis jordgubbar och frukt, äts också (Vermeulen et al. 2010; Dowding et al. 2010;
Persson 1996). På Nya Zeeland prederar igelkott på fågelägg hos arter som häckar i torrlagda
flodbäddar. Omfattningen av denna predation utgör ett hot mot fortlevnaden hos flera
inhemska fågelarter (Jones & Norbury 2006).
I södra Sverige hibernerar igelkotten från september eller oktober fram till slutet av april eller
början av maj (Kristiansson 1984). Vintern tillbringar den ihoprullad på en skyddad plats,
exempelvis i en lövhög eller under en byggnad. Ämnesomsättning och kroppstemperatur är
under denna tid kraftigt reducerad.
Igelkottens parningsperiod sträcker sig från april till september men är främst koncentrerad
till maj och juni. Honan är dräktig i 30 till 35 dagar och kullstorleken kan variera från 4 till 7
ungar. I Sverige föder honan oftast en kull per säsong, men två kullar kan förekomma under
vissa år (Persson 1996). Ungarna saknar fungerande syn och hörsel under sina första två
levnadsveckor och tillbringar de första tre veckorna i ett bo som modern inrett med löv och
grenar. De lämnar därefter boet och följer modern under ytterligare cirka tre veckor (Bjärvall
& Ullström 1995). Under sensommaren är det av stor betydelse för igelkotten att bygga upp
fettreserver inför vinterdvalan (Persson 1996).
Igelkottar lever normalt i två till fyra år men igelkottar i fångenskap kan uppnå en högre ålder
(Persson 1996).
Ett flertal studier har visat att jordbrukslandskapets struktur och olika brukningsmetoder kan
påverka den biologiska mångfaldens sammansättning i agrara ekosystem (Ekroos 2010, Kleijn
et al. 2009, Weibull 2002). Storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet som ägt rum sedan
1940-talet anses vara en bidragande orsak till att en mängd arter i Europa idag minskar i antal.
I Storbritannien är igelkotten upptagen som hänsynskrävande (VU) på den nationella rödlistan
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för hotade arter (Hof 2009). Arten anses fortfarande som vanligt förekommande, men är på
tillbakagång i vissa delar av landet. En enkätundersökning som riktats till lantbrukare i
Storbritannien tyder på att det kan finnas ett samband mellan förekomst av igelkott och olika
faktorer i jordbrukslandskapet, exempelvis andelen åkermark och naturliga gräsmarker i
landskapet (Hof 2009).
Föreliggande studie rör lantbrukares observationer av igelkott i jordbrukslandskapet på ön
Gotland, i Östersjön, 80 km öster om det svenska fastlandet. Det är inte känt hur igelkotten
kom till Gotland; någon nu försvunnen landbrygga som kunnat möjliggöra invandring är inte
känd. Ben från igelkott har hittats vid arkeologiska utgrävningar av gravar på Gotland från
3000 f Kr. DNA-analyser av dessa fynd som jämförts med DNA i ben från samma tid som
hittats på det svenska fastlandet tyder på att igelkotten kan ha förts till Gotland av människan
under neolitikum (Fraser et al. 2012).
Carl von Linné noterade förekomst av igelkott i Vamlingbo socken på södra Gotland 1758 och
gav då arten dess latinska namn. En enkätundersökning riktad till medlemmar i Svenska
Naturskyddsföreningen 1979 visade att igelkott då förekom från södra Gotland och norrut till
Fårösund, samt även på Fårö (Kristiansson 1984). Under 1984-1985 inventerades
igelkottspopulationen i samhället Väskinde, Väskinde socken, cirka 7 kilometer nordöst om
Visby (Igelkottens vänner 1991). Någon studie som syftat till att bedöma populationsstorleken
på hela Gotland har aldrig genomförts och det totala antalet igelkottar är inte känt.
Gotland utom Fårö mäter 116 kilometer från norr till söder och är som bredast 52 kilometer i
öst-västlig riktning. Befolkningen i Gotlands län uppgår till ca 57000 invånare (SCB 2012). I
Gotlands län finns 17 tätorter, vilket enligt SCB:s definition är samhällen med minst 200
invånare (SCB 2012).
På Gotland finns ett jordbrukslandskap som präglas av åkermark, naturbetesmark,
skogsbetesmark, ensamgårdar och extensiv bostadsbebyggelse, främst i närheten av
sockenkyrkor (Figur 1). Bostadsbebyggelsen, både i tätorter och på landsbygden, innehåller
ofta större och extensivt skötta trädgårdar. Bebyggelsen i tätorter finns ofta i nära anslutning
till ett omgivande jordbrukslandskap.
Det gotländska natur- och kulturlandskapet uppvisar betydande lokala variationer. Skillnader
förekommer mellan olika områden vad gäller fördelningen mellan åkermark, betesmark,
skogsmark, tätorter och väglandskap.
Åkerarealen i Gotlands län uppgår till 86125 hektar, vilket motsvarar 27 % av länets
landareal. Arealen betesmark uppgår till 23409 hektar, vilket motsvarar 7 % av landarealen
(Jordbruksverket 2012). Omkring 121000 hektar, motsvarande ca 40 % av landarealen, utgörs
av produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen 2013). Åkermarken på Gotland används främst till
odling av vall, spannmål och oljeväxter. På Gotland finns också en relativt omfattande odling
av potatis och grönsaker. Djurbesättningarna i länet utgörs främst av mjölkkor, dikor och får.
Hästar för fritidsbruk förekommer vid ett relativt stort antal gårdar.
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Figur 1. Markanvändning i Gotlands län 2011 enligt Lantmäteriets topografiska karta.

I Gotlands län arbetar 5,8 % av den förvärvsarbetande befolkningen med lantbruk, skogsbruk
eller fiske. Motsvarande siffra för hela Sverige är 1,8 % (SCB 2012). Således finns i länet ett
relativt stort antal lantbrukare som dagligen vistas ute i jordbrukslandskapet och som på nära
håll iakttar händelser och förändringar i närmiljön. Lantbrukares kunskaper om floran och
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faunan på den ort där de bor och arbetar kan vara betydelsefull när det gäller att bedöma,
kartlägga och hantera både antropogena och naturliga förändringar i miljön.
Denna studie har delvis föranletts av resultatet från projektet ”Igelkottens populationsstatus i
Fyrbodal” som genomfördes 2010 under ledning av Tanums kommun i Västra Götalands län.
I detta projekt uppmanades allmänheten i Fyrbodalsområdet att delta i en frivillig
enkätundersökning om observationer av igelkott. Av de totalt 570 rapporter som inkom om
iakttagelser av igelkott härrör 87 % från större tätorter såsom Vänersborg, Trollhättan,
Uddevalla, Åmål och Mellerud. Endast ett fåtal rapporter inkom från landsbygdsområden
(Olsson 2011). Resultatet från projektet presenterades vid konferensen ”Hedgehogs in rural
landscapes” vid Nordens Ark i Bohuslän i maj 2011. Vid denna konferens deltog forskare från
England, Sverige och Finland som redovisade aktuell forskning om igelkott i dessa länder.
Trots att igelkotten har ett stort utbredningsområde visar studier att lokala populationer i flera
områden är på tillbakagång. Arten kan vara på väg att försvinna helt från vissa områden.
Orsaker till minskande populationer av igelkott bedöms kunna vara trafikmortalitet, ett
alltmer enformigt jordbrukslandskap, ett ökat avstånd mellan kvarvarande populationer
(Nordens Ark 2011) samt ökande populationer av grävling, Meles meles, som är en predator
på igelkott.
Flertalet studier av igelkott har genomförts i urbana miljöer. Detta gör det svårt att analysera
hur faktorer i dagens jordbrukslandskap påverkar igelkottens överlevnad (Olsson 2011).
Radiomärkning har visat att igelkottshanar i södra Sverige kan ha ett hemområde som uppgår
till 46,5 hektar. Motsvarande siffra för honor är 19,7 hektar (Kristiansson 1984). Det finns en
begränsad kunskap gällandespridningsavstånd hos igelkott, det vill säga hur långa sträckor
igelkottar kan förflytta sig i landskapet bortom sitt hemområde, i sökande efter exempelvis en
partner eller ett nytt hemområde. I en brittisk studie där vuxna igelkottar fångats in,
radiomärkts och släppts ut i nya områden har de förflyttat sig i medeltal 3,8 kilometer från den
punkt där de frisläpptes (Doncaster et al. 2001). Om man ritar en cirkel med en radie av 3,8
km runt varje plats där igelkott observerats i Fyrbodalsområdet så uppgår avståndet mellan
olika hemområden, om dessa beräknas uppgå till 46,5 eller 19,7 hektar, i delar av
undersökningsområdet, inte minst i Dalsland och i norra Bohuslän, till mer än 3,8 kilometer.
Detta kan innebära att flera delpopulationer teoretiskt sett är isolerade ifrån varandra. Ett
alltför långt avstånd mellan delpopulationer kan på sikt leda till ett minskat genetiskt utbyte
och utrotning av både lokala och regionala bestånd (Olsson 2011).
Gotlands geografiskt isolerade läge, det relativt omfattande jordbruket som bedrivs på ön,
samt frånvaro av grävling kan göra Gotland till en lämplig plats att studera faktorer i
jordbrukslandskapet som eventuellt påverkar förekomsten av igelkott.
Syfte
Denna studie bygger på telefonintervjuer som genomförts under 2012 med 45 lantbrukare i
Gotlands län som bedriver ekologiskt lantbruk med betesdjur, konventionellt lantbruk med
betesdjur, eller konventionell växtodling utan betesdjur. Dessa utgör vanligt förekommande
sätt att bedriva lantbruk idag, både på Gotland och i övriga Sverige, även om andelen gårdar i
varje kategori kan variera i olika områden. Respektive kategori karaktäriseras i stor
utsträckning av olika grödor, husdjursslag, insatsmedel och specifika regelverk. Syftet med
studien är att bedöma om det finns ett samband mellan antalet gårdar där igelkott observerats
under 2011 i varje kategori och om gården brukas ekologiskt med betesdjur, konventionellt
med betesdjur eller konventionellt utan betesdjur.
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MATERIAL OCH METODER
Totalt 45 lantbrukare verksamma i Gotlands län har under 2012 kontaktats via telefon och
erbjudits möjlighet att besvara frågan om igelkott observerats under 2011 på marker som hör
till det jordbruksföretag lantbrukaren driver. Ett kriterium för att en intervju ska användas i
denna studie är att lantbrukaren under de senaste fem åren räknat från 2012 ska ha bott vid det
lantbruk som intervjun gäller.
En tredjedel av de 45 lantbrukare som intervjuats bedriver ekologiskt lantbruk med betesdjur,
en tredjedel bedriver konventionellt lantbruk med betesdjur och resterande tredjedel bedriver
konventionell växtodling utan betesdjur. Arrendegårdar och arrendejord jämställs i denna
studie med egen mark. Beteckningarna jordbruksföretag, gård och lantbruk används
synonymt. Hädanefter benämns gårdar där lantbruket bedrivs ekologiskt med betesdjur
endast med beteckningen ekologiska gårdar. Gårdar som drivs konventionellt med betesdjur
benämns som konventionella gårdar med betesdjur. Gårdar med konventionell växtodling utan
betesdjur benämns som konventionella växtodlingsgårdar.
Ekologiskt jordbruk definieras i denna studie som ett jordbruksföretag där lantbrukaren är
medlem i föreningen KRAV och bedriver certifierad ekologisk odling och husdjursskötsel
enligt föreningen KRAV:s regelverk. Att ett jordbruksföretag certifieras enligt KRAV:s
regelverk innebär att kemiska bekämpningsmedel och konstgödning inte får användas på den
åkermarksareal vilken omfattas av certifieringen. Vidare innebär en certifiering att en viss
andel av det foder som används i den egna husdjursskötseln ska vara odlat på åkermark som
är certifierad för ekologisk odling.
Konventionellt jordbruk definieras i Sverige traditionellt som ett jordbruk där konstgödning
och kemiska bekämpningsmedel används. I denna studie klassas ett konventionellt
jordbruksföretag som ett jordbruk som inte erhållit certifikat för ekologisk produktion enligt
KRAV:s regelverk. Att ett lantbruk inte certifierats enligt KRAV:s regelverk behöver dock inte
per automatik innebära att konstgödning eller kemiska bekämpningsmedel används, eller att
bägge dessa insatsmedel används. Ibland kan ett konventionellt jordbruksföretag endast
använda konstgödning men inte kemiska bekämpningsmedel eller vice versa.
KRAV är inte den enda organisation som utfärdar certifikat för ekologisk produktion till
jordbruksföretag där konstgödning och kemiska bekämpningsmedel inte används. Det finns
också jordbruksföretag som inte använder vare sig konstgödning eller kemiska
bekämpningsmedel och som inte har certifikat som visar detta.
Både KRAV och andra organisationer som utfärdar certifikat för ekologisk odling kan tillåta
att både ekologisk och konventionell produktion i viss mån bedrivs parallellt inom samma
jordbruksföretag. I denna studie definieras jordbruksföretag som bedriver ekologiskt och
konventionellt lantbruk parallellt som konventionella.
Oavsett om en lantbrukare erhållit certifikat för ekologisk produktion eller inte så finns det en
stark tradition bland lantbrukare att definiera sitt jordbruk som ekologiskt respektive
konventionellt utifrån kriteriet om konstgödning och/eller kemiska bekämpningsmedel
används eller inte. Samtliga lantbrukare som intervjuats i denna studie har tillfrågats om de
bedriver konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Om en lantbrukare svarat att jordbruket
bedrivs konventionellt så har detta svar godtagits utan vidare frågor om vad konventionellt
jordbruk innebär för just denna lantbrukare. Det förekommer dock att lantbrukare har
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kompletterat sitt svar med exempelvis uppgiften att konstgödning men inte kemiska
bekämpningsmedel används inom jordbruksföretaget. Det förekommer också att lantbrukare
uppgett att de bedriver ekologiskt jordbruk men inte skaffat certifikat för detta; i
förekommande fall har intervjun inte tagits med i denna studie.
I vissa fall har den lantbrukare som kontaktats inte haft möjlighet att delta i en intervju och
har då överlåtit åt en familjemedlem att svara på frågor. Om den anhörige bott minst fem år
vid det lantbruk som intervjun gäller och är insatt i det lantbruk som bedrivs där, så har
intervjun använts i denna studie. Svaren har behandlats på samma sätt som svar från
lantbrukare. Hädanefter används endast beteckningen lantbrukare om de personer som
intervjuats.
Intervjuer med lantbrukare har föregåtts av diskussioner med Mats Pettersson, VD vid
Hushållningssällskapet Gotland, Magnus Karlsson, miljöutredare vid Sotenäs kommun,
Ingvar Olofsson, kommunekolog vid Tanums kommun samt Mattias Olsson, biolog vid
företaget Enviroplanning AB i Göteborg. Magnus Karlsson, Ingvar Olofsson och Mattias
Olsson arbetade under 2010 med en enkätundersökning riktad till allmänheten om förekomst
av igelkott i delar av Västra Götalandsregionen. Resultatet från enkätundersökningen
redovisades i rapporten ”Igelkottens populationsstatus i Fyrbodal” (Olsson 2011), som
redovisades vid en internationell konferens, ”Hedgehogs in rural landscapes”, vid Nordens
Ark i Bohuslän, i maj 2011.
Utformning av intervjufrågor
Intervjufrågorna har utformats med målsättningen att omfatta frågor om observationer av
igelkott under 2011, i vilken miljö igelkottar har observerats, förekomst av ungar, samt aktuell
markanvändning vid den gård som lantbrukaren driver. Frågor om markanvändning har främst
handlat om de grödor och lantbruksdjur som dominerar inom lantbruket på Gotland idag.
Samtliga intervjufrågor återfinns i Bilaga 1.
I det fall lantbrukaren har observerat igelkott under 2011 så har frågor ställts frågor gällande i
vilken miljö igelkott observerades, om igelkott har observerats vid ett eller flera tillfällen, om
igelkott med ungar förekommit, samt om utfodring skett.
Samtliga lantbrukare har tillfrågat om deras nuvarande markanvändning och husdjursskötsel.
Frågorna har omfattat aktuell användning av åkermark, trädgårds- och tomtmark, samt vilken
husdjursskötsel som bedrivs inom jordbruksföretaget. Lantbrukarna har också tillfrågats om
de anser att några betydande förändringar av markanvändningen ägt rum under 2000-talet.
Vidare har lantbrukare fått frågor om de observerat igelkott på marker som hör till gården vid
något tillfälle före 2011, i vilken miljö eventuella observationer före 2011 ägt rum, samt om
igelkott med ungar iakttagits före 2011.
Bertil Widbom (Högskolan på Gotland), Mattias Olsson (Enviroplanning AB, Göteborg),
Mats Pettersson (Hushållningssällskapet Gotland), samt distriktsveterinären i Gotlands län,
Lotta Johansson (Jordbruksverket) har lämnat synpunkter på intervjufrågorna.
Urval av jordbruksföretag
Urvalet av 45 jordbruksföretag till denna studie har skett genom slumpmässiga urval från
olika register tillhörande Länsstyrelsen i Gotlands Län samt föreningen KRAV. Länsstyrelsens
register har inte visat sig räcka till för att få fram ett tillräckligt antal namn på lantbrukare som
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enbart bedriver konventionell växtodling. Hushållningssällskapet Gotland har därför bistått
mig med detta.
Slumpmässiga urval från de register som erhållits från Länsstyrelsen i Gotlands Län samt
KRAV har skett med hjälp av en internetbaserad slumptalsgenerator, www.randominteger.org.
Fårö socken har exkluderats från samtliga register innan ett urval skett.
Lantbrukare vid de 45 jordbruksföretag som inledningsvis valdes ut slumpmässigt från
Länsstyrelsens och KRAV:s olika register har kontaktats brevledes och informerats om syftet
med denna studie och att jag avser att kontakta dem per telefon (Bilaga 2).
Urval av jordbruksföretag som drivs ekologiskt
Urvalet av jordbruksföretag som drivs ekologiskt med betesdjur har skett från föreningen
KRAV:s förteckning över medlemmar i Gotlands län vilka 2012 bedriver certifierad ekologisk
odling och certifierad ekologisk husdjursskötsel. Medlemsförteckningen har randomiserats
och ett slumpmässigt urval av 30 företag har därefter skett. Lantbrukare vid dessa gårdar har
därefter kontaktats i tur och ordning enligt denna lista tills dess att 15 intervjuer kunnat
genomföras.
Det har inte varit möjligt att ur de medlemsregister som KRAV ställt till mitt förfogande
bedöma vilka medlemmar på Gotland som bedriver både ekologisk och konventionell
produktion inom samma jordbruksföretag. De tjänstemän vid KRAV som gett mig tillåtelse att
använda delar av föreningens medlemsregister har dock gjort bedömningen att flertalet
medlemmar i Gotlands län endast bedriver ekologisk odling och ekologisk husdjursskötsel.
Jag har gjort bedömningen att lantbrukare som är medlemmar i KRAV men bedriver
ekologisk och konventionellt jordbruk inom samma företag själva skulle uppge om så är
fallet.
Urval av lantbruk som drivs konventionellt med och utan betesdjur
Urvalet av konventionella lantbruk har skett genom ett slumpmässigt urval av
jordbruksföretag som ingår i Länsstyrelsen på Gotlands register över SAM-ansökningar,
vilket är en förkortning för samordnad ansökan. I en SAM-ansökan kan markägare som äger
eller brukar en jordbruksfastighet ansöka om ekonomiskt stöd i form av gårdsstöd och
miljöersättningar. Miljöersättningar inkluderar bland annat olika ersättningar för ekologisk
odling.
Miljöersättningar för ekologisk odling kan sökas både av markägare som enbart bedriver
ekologisk produktion och av markägare som bedriver både konventionell och ekologisk
produktion. SAM-registret anger inte per automatik vilka gårdar som tillhör endera kategorin
och den areal som brukas ekologiskt kan i vissa fall endast utgöra en mindre del av arealen.
För att i så stor utsträckning som möjligt kunna studera skillnader mellan gårdar där
merparten av jordbruket bedrivs antingen enbart ekologiskt eller enbart konventionellt, har jag
gjort bedömningen att lantbrukare som ansökt om miljöersättning för ekologisk odling bör
exkluderas från en urvalsprocess.
Varje gård som ingår i SAM-registret har ett specifikt identifikationsnummer som kallas för
gårdsnummer. Ett gårdsnummer är knutet till en viss gård och förblir detsamma även om en
ny ägare eller arrendator tillträder. Vid samtliga slumpmässiga urval från SAM-registret har
gårdsnummer använts.
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De delar av SAM-registret som jag kunnat ta del av inkluderar gårdsnummer, namn på
markägaren, postadress till markägaren samt i vilken socken denna adress är belägen.
Postadressen behöver inte vara detsamma som den fastighet för vilken markägaren inlämnat
en SAM-ansökan. Ideella föreningar, exempelvis hembygdsföreningar som ansvarar för
skötsel av en slåtteräng, eller privatpersoner som äger jordbruksmark men är bosatta på annan
ort, kan lämna in SAM-ansökningar. Även dödsbon kan förekomma i SAM-registret.
I syfte att på ett tidigt stadium i så stor utsträckning som möjligt exkludera SAM-ansökningar
som rör exempelvis föreningar och dödsbon, ansökningar som inlämnats av markägare som
inte själva bor på den fastighet ansökan omfattar, samt ansökningar som omfattar
miljöersättning för ekologisk odling, har tjänstemän vid Länsstyrelsen i Gotlands län bistått
mig. Gårdsnummer som omfattar Fårö har exkluderats manuellt av mig.
Samarbetet med Länsstyrelsen i Gotlands län har gått till på följande sätt: Med hjälp av en
slumptalsgenerator har gårdsnummer randomiserats. Ett urval av 30 gårdsnummer har därefter
tagits fram med hjälp av samma slumptalsgenerator. Dessa 30 gårdsnummer har översänts till
tjänstemän vid Länsstyrelsen som markerat vilka lantbrukare som anmält innehav av
betesdjur. Endast därigenom har det varit möjligt att skilja markägare i SAM-registret som
anmält innehav av betesdjur från markägare som inte anmält innehav av betesdjur.
Länsstyrelsens genomgång av gårdsnummer innebär dock ingen garanti för att denna
sistnämnda kategori av markägare inte innehar betesdjur, då det inte är säkert att betesdjur
ingått i en SAM-ansökan. Tjänstemännen har också markerat gårdsnummer där de vet att
ansökan endast gäller exempelvis en slåtteräng. Därefter har jag kontaktat markägare i tur och
ordning enligt den lista som tagits fram. När jag vid två tillfällen sökt de markägare som inte
svarat första gången jag ringt, återstod ett antal intervjuer för att kunna nå målsättningen att
intervjua både 15 lantbrukare som bedriver konventionellt lantbruk med betesdjur och 15
lantbrukare som enbart bedriver konventionell växtodling. Länsstyrelsen gjorde då ytterligare
en genomgång av 30 gårdsnummer som valts ut slumpmässigt ur SAM-registret. Inte heller då
lantbrukare i detta andra urval kontaktats per telefon vid två tillfällen, hade 15 intervjuer med
lantbrukare som bedriver enbart konventionell växtodling kunnat genomföras. En fortsatt
användning av SAM-registret ansågs i detta läge som alltför tidsödande och bedömdes främst
leda till att fler lantbrukare som innehar betesdjur kontaktades, en kategori av lantbrukare som
visat sig svår att skilja ut med hjälp av SAM-registret. I detta läge bistod
Hushållningssällskapet Gotland mig med kontaktuppgifter till lantbrukare som endast
bedriver konventionell växtodling. De namn som jag mottagit från Hushållningssällskapet
Gotland sorterades i alfabetisk ordning efter lantbrukarnas efternamn. Lantbrukare
kontaktades därefter i denna ordning tills 15 intervjuer kunnat genomföras.
Behandling av intervjusvar
Intervjusvar har antecknats för hand under pågående intervju på förtryckta intervjuformulär.
Då 45 intervjuer genomförts har de frågor där svar kan anges i binär eller numerisk form
överförts till kalkylprogrammet Excel. Totalsummor och medelvärden har därefter räknats
fram för samtliga 45 lantbruk och för varje kategori av lantbruk. Ett tvåsidigt Chi-2 test, Yates
korrektion, (Wardlaw 1985) har därefter använts för att analysera skillnader mellan antalet
observationer av igelkott år 2012 vid ekologiska gårdar med betesdjur och konventionella
gårdar med betesdjur, mellan ekologiska gårdar med betesdjur och konventionella
växtodlingsgårdar, samt mellan konventionella gårdar med betesdjur och konventionella
växtodlingsgårdar,
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Det har vid ett flertal intervjuer förekommit att lantbrukare besvarat frågor som rör
arealuppgifter genom att uppge hela eller delar av tunnland. I dessa fall har jag avrundat 2
tunnland till 1 hektar. Samtliga arealuppgifter undantaget trädgårds- och tomtmark, vilka ofta
angetts i kvadratmeter, har avrundats nedåt till hela hektar. Trädgårdsmark och tomtmark har
avrundats nedåt till tiondels hektar.
I en av intervjufrågorna har den sammanlagda arealen skogsbetesmark och naturbetesmark
efterfrågats. Naturbetesmark definieras som betesmarker där ingen plöjning sker och där
konstgödning inte tillförs. Skogsbetesmark definieras som betesmark på skogsbevuxen mark
och där konstgödning inte tillförs. I denna studie räknas endast den sammanlagda arealen
naturbetesmark och skogsbetesmark. Det finns därför inte någon garanti för att både
skogsbetesmark och naturbetesmark förekommer vare sig i varje kategori av gårdar i denna
studie eller vid enskilda gårdar. Därför används i den löpande texten i första hand begreppet
naturliga betesmarker, vilket kan avse både naturbetesmarker och skogsbetesmarker.
Bete som bedrivs på naturbetesmark och skogsbetesmark kan berättiga lantbrukaren till
ekonomisk ersättning från staten. Myndigheter och lantbrukare kan göra olika bedömningar
av vilka betesmarker som kan klassas som skogsbetesmark. Mark som av myndigheter inte
bedöms uppfylla kriterier för att klassas som skogsbetesmark behöver inte per automatik
klassas som naturbetesmark. Av dessa skäl har flera lantbrukare vid intervjuer frågat om de
vid sin sammanräkning av arealen skogsbetesmark och naturbetesmark ska räkna den areal
som myndigheter bedömt som skogsbetesmark eller den areal de själva anser tillhör detta
ägoslag? Jag har då svarat att det är lantbrukarens egen bedömning som efterfrågas. I
förekommande fall har slåtterängar, vilka på Gotland och i denna studie benämns ängen,
medräknats i den sammanlagda arealen naturliga betesmarker.
Information till lantbrukare, allmänhet och media
En viktig del av detta examensarbete har varit att informera lantbrukare, lantbrukares
intresseorganisationer, myndigheter, miljöorganisationer, press och allmänhet, om mtt
examensarbete. Detta i syfte att på ett så tidigt stadium som möjligt skapa en bred acceptans
för det sätt på vilket arbetet bedrivs.
Information om mitt examensarbete har översänts till företrädare för KRAV
(Kontrollföreningen för alternativ odling), föreningen Gotlands Ekologiska odlare, samt
Lantbrukarnas Riksförbund på Gotland.
En artikel som beskriver hur examensarbetet bedrivs har publicerats i Hushållningssällskapet
Gotlands medlemstidning. En kortfattad version av denna artikel har också ingått i
Hushållningssällskapet Gotlands växtodlingsbrev. Växtodlingsbrev är nyhetsbrev för
medlemmar i Hushållningssällskapet Gotland som främst behandlar aktuella frågor i
konventionell växtodling.
Länsstyrelsen Gotlands Län, länsveterinären på Gotland samt Naturhistoriska riksmuseets
jourhavande biolog har informerats muntligen om examensarbetet. Ett pressmeddelande har
översänts till lokaltidningarna Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda samt till Sveriges
Radio Gotland. Styrelseledamöter i Naturskyddsföreningen på Gotland, samt föreningen
Djurskyddet Gotland, har fått muntlig information om examensarbetet.
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RESULTAT
De 45 lantbrukare som intervjuats är bosatta i 31 olika socknar på Gotland, från Hangvar i
norr till Öja i söder och från Västergarn i väster till Östergarn i öster (Bilaga 3).
Markanvändning vid de jordbruksföretag där lantbrukare intervjuats
Åkerarealen vid samtliga gårdar varierar från 4 hektar upp till 275 hektar med ett medelvärde
av 70,3 hektar. Ekologiska gårdar har i medeltal 63,3 hektar åkermark, konventionella gårdar
med betesdjur 70,8 hektar och konventionella växtodlingsgårdar 76,8 hektar.
Spannmål odlas vid 34 gårdar. Oljeväxter odlas på 4 konventionellt brukade gårdar med
betesdjur och 8 konventionella växtodlingsgårdar. Potatis odlas vid en konventionell
växtodlingsgård. Grönsaker odlas vid en konventionell gård med betesdjur samt vid en
konventionell växtodlingsgård.
Vall odlas vid 39 av 45 gårdar. Vallarealen vid ekologiska gårdar uppgår i medeltal till 39,5
hektar. Vid konventionellt brukade gårdar med betesdjur uppgår arealen i medeltal till 35,4
hektar och vid konventionella växtodlingsgårdar till 4,5 hektar.
Arealen naturliga betesmarker är i medeltal 25,9 hektar vid ekologiska gårdar, 9,3 hektar vid
konventionella gårdar med betesdjur och 7,8 hektar vid konventionella växtodlingsgårdar. I
den sistnämnda kategorin uppges naturliga betesmarker i flera fall vara utarrenderade.
Mjölkkor, nötdjur, får och hästar förekommer vid både ekologiska gårdar och konventionella
gårdar med betesdjur. Vid flertalet gårdar i respektive kategori förekommer endast ett
djurslag.
Trädgårds- och tomtmarken uppgår vid flertalet gårdar till ca 1 hektar och överstiger inte vid
någon gård 2 hektar. Gräsmattor, fruktträd och buskar är återkommande inslag i beskrivningar
av trädgårdsmark och tomtmark.
Observationer av igelkott år 2011
Igelkott har observerats av 30 av 45 tillfrågade lantbrukare under 2011. Observationer har ägt
rum vid gårdar som drivs ekologiskt med betesdjur, konventionellt med betesdjur samt vid
konventionella växtodlingsgårdar (Bilaga 3, 4, 5, 6). Fördelningen av det totala antalet
observationer mellan dessa tre kategorier av gårdar framgår av Tabell 1.
Tabell 1. Observationer av igelkott 2011

kategori
Ekologiska gårdar
med betesdjur
Konventionella
gårdar med betesdjur
Konventionella
växtodlingsgårdar
Summa

minst 1 observation 2011
6

inga observationer 2011
9

11

4

13

2

30

15

13

Skillnaden mellan antalet ekologiska gårdar där igelkottar observerades under 2011 var inte
signifikant i jämförelse med antalet konventionella gårdar med betesdjur där igelkottar
observerades. (Ȥ2 = 2,17 p > 0,1)
Skillnaden mellan antalet ekologiska gårdar där igelkottar observerades under 2011 var
signifikant i jämförelse med antalet konventionella växtodlingsgårdar där igelkottar
observerades. (Ȥ2 = 5,16 p < 0,05)
Skillnaden mellan antalet konventionella gårdar med betesdjur där igelkottar observerades
under 2011 var inte signifikant i jämförelse med antalet konventionella växtodlingsgårdar där
igelkottar observerades. (Ȥ2 = 0,2 p > 0,1)
Igelkottar har under 2011 observerats i 24 socknar, från Öja i söder till Tingstäde i norr, samt
från Västergarn i väster till Östergarn i öster (Bilaga 3). Lantbrukare i 7 socknar, från Hangvar
i norr till Hemse i söder, uppger att de inte observerat igelkott under 2011.
Vid totalt 25 lantbruk, varav 4 brukas ekologiskt, 8 brukas konventionellt med betesdjur och
13 är konventionella växtodlingsgårdar, har igelkott observerats vid mer än ett tillfälle under
2011.
Under 2011 har 29 av de 30 lantbrukare som observerat igelkott på gårdens marker gjort
minst en observation i gårdsmiljön. Gårdsmiljön definieras som det område där bostäder och
ekonomibyggnader med tillhörande trädgård och tomtmark är belägna. Tre lantbrukare har
gjort observationer av igelkott utanför gårdsmiljön.
Observationer av ungar 2011
Igelkottar med ungar har observerats vid 7 gårdar (Bilaga 7). En av dessa gårdar drivs
ekologiskt med betesdjur, tre gårdar drivs konventionellt med betesdjur och resterande tre
gårdar utgörs av konventionella växtodlingsgårdar. Samtliga observationer av igelkottar med
ungar 2011 har skett i gårdsmiljöer.
Utfodring av igelkottar
Avsiktlig utfodring av igelkott har under 2011 skett vid en konventionell växtodlingsgård. Vid
totalt 7 gårdar, varav 3 ekologiska gårdar, 2 konventionella gårdar med betesdjur, samt 2
konventionella växtodlingsgårdar, uppges igelkottar äta av mat som ställts fram till katter.
Ingen avsiktlig utfodring av igelkott har skett vid dessa 7 gårdar under 2011. Vid 2
konventionella växtodlingsgårdar gårdar ställs vatten fram åt igelkottar.
Observationer av igelkott före 2011
Vid totalt 44 av de 45 gårdar som ingått i studien har igelkottar observerats före 2011 vid
minst ett tillfälle under den tid som lantbrukaren bott vid den gård där de bor nu.
Observationer av igelkott före 2011 har främst skett i gårdsmiljöer. Antalet år som en
lantbrukare bott på gården varierar från 8 år till 78 år med ett medeltal av 38 år. I medeltal har
lantbrukare vid ekologiska gårdar bott något kortare tid på gården än lantbrukare vid övriga
två kategorier av gårdar. Igelkott har inte observerats före 2011 vid en gård. Denna gård finns
i Hangvar socken och brukas ekologiskt. Vid denna gård har inte heller några observationer av
igelkott skett under 2011.
Vid 27 gårdar har igelkottar med ungar observerats vid något tillfälle före 2011 under den tid
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som lantbrukaren bott på gården. Intervjusvar som rör observationer av ungar före 2011
saknas från två gårdar. Samtliga observationer av ungar före 2011 har skett i gårdsmiljö.


DISKUSSION
De register över jordbruksföretag som finns tillgängliga idag, i kombination med att olika
kriterier förekommer för att definiera vilka gårdar som anses brukas ekologiskt, samt det
faktum att ekologisk och konventionell produktion kan bedrivas parallellt inom samma
företag, är några faktorer som kan göra det svårt att på ett vetenskapligt korrekt och effektivt
sätt skilja ut ekologiska gårdar från gårdar som brukas konventionellt. Detsamma kan gälla
när konventionella gårdar med eller utan betesdjur ska särskiljas. Vidare kan arronderingen*
innebära att marker som brukas av jordbruksföretag vilka drivs ekologiskt respektive
konventionellt, bildar ett mer eller mindre mosaikartat mönster både vad gäller åkermark,
naturbetesmark, skogsbetesmark och andra betesmarker. Sammantaget innebär dessa
förhållanden svårigheter att i större skala studera vilka faktorer i jordbruket inom olika
kategorier av jordbruksföretag som påverkar både enskilda arter i jordbrukslandskapet och
ekosystemet som helhet. Detta i synnerhet när det gäller studier av arter såsom igelkott, som
rör sig vida i landskapet. Dessa utmaningar har varit uppenbara för mig i arbetet med denna
studie men kan ändå ha påverkat resultatet. Det har varit min ambition att i så stor
utsträckning som möjligt nämna när jag anser att så kan vara fallet.
I Gotlands län finns cirka 1500 jordbruksföretag (SCB 2012), medan endast 45 lantbrukare
har intervjuats i denna studie. De resultat som presenteras här bör därför främst betraktas som
möjliga vägvisare inför framtida studier av igelkottar på Gotland. Gårdarna där de lantbrukare
som intervjuats bor har en utbredd geografisk spridning. Detta kan anses som positivt för
möjligheten att tolka resultaten i denna studie. I detta sammanhang är det dock viktigt att
notera att inga intervjuer genomförts med lantbrukare som bor i de tre sydligaste socknarna på
Gotland, (Vamlingbo, Hamra och Sundre) och inte heller i de tre socknar som är belägna
längst i norr, (Fleringe, Bunge och Rute). Detta är en följd av det slumpmässiga urvalet av
gårdar.
Den medlemsförteckning som KRAV ställt till mitt förfogande och som använts för urvalet av
ekologiska jordbruksföretag omfattar totalt 98 företag. Den del av Länsstyrelsen i Gotlands
läns SAM-register som använts för urvalet av konventionella gårdar omfattar mer än 1200
SAM-ansökningar. KRAV:s medlemsregister omfattar troligen inte samtliga jordbruksföretag
som på Gotland som erhållit någon form av certifikat för ekologisk produktion.
Jordbruksverkets officiella statistik anger inte uppgifter om ekologisk produktion länsvis. Det
torde dock vara obestridligt bland dem som har insikt i hur lantbruksnäringen idag ser ut på
Gotland att antalet konventionellt brukade jordbruk på Gotland är betydligt fler än de som
brukas ekologiskt. De 15 ekologiska gårdar som ingår i denna studie utgör därmed en avsevärt
högre andel av de lantbruk som drivs ekologiskt på Gotland än vad 30 konventionellt brukade
gårdar utgör av det totala antalet konventionella gårdar på ön. Detta vad gäller både
konventionellt brukade gårdar med betesdjur och konventionella växtodlingsgårdar.
*Arrondering: Fördelning i landskapet av ägor tillhörande en viss gård.
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Geografisk spridning av observationer
Den geografiska fördelningen av de socknar där igelkottar observerats under 2011 speglar
tydligt områden på Gotland som domineras av jordbruk men tyder sammantaget på en
geografiskt utbredd förekomst av igelkott på större delen av ön (jämför Fig. 1 och Bilaga 4).
År 1979 genomfördes en riksomfattande enkätundersökning som riktades till medlemmar i
Svenska Naturskyddsföreningen med frågor om igelkott observerats under året. De svar som
inkom gällande Gotlands län visade att igelkott observerats på större delen av ön, från
Storsudret i söder till Fårösund i norr (Kristiansson 1984). Den geografiska spridningen av
observationer 1979 och 2011 är i detta avseende likartad. Vare sig resultaten från 1979 eller
2011 kan ge några upplysningar om det totala antalet igelkottar på Gotland under respektive
år.
Det finns ingen möjlighet att utifrån de intervjuer som genomförts 2012 bedöma hur många
olika individer som observerats på en enskild gård under 2011 samt om samma igelkott
observerats vid flera olika gårdar. Lantbrukare har själva gett uttryck för svårigheten att
avgöra om det är samma igelkott som observerats vid olika tillfällen.
Skillnader mellan olika gårdskategorier
Det finns ingen enskild faktor i intervjusvaren som visar vad som kan ge upphov till den
signifikanta skillnaden i antalet observationer mellan ekologiska gårdar med betesdjur och
konventionella växtodlingsgårdar. Det finns en tendens att de lantbrukare som inte observerat
igelkott under 2011 är bosatta på den östra delen av Gotland. Samtidigt finns en koncentration
på mellersta Gotland av både flertalet konventionella växtodlingsgårdar som ingår i studien
och de konventionella växtodlingsgårdar där igelkottar observerats. Sammantaget skulle dessa
tendenser kunna tala för att det är någon övergripande struktur i landskapet, snarare än frågan
om ett enskilt jordbruksföretag drivs ekologiskt eller konventionellt med eller utan betesdjur,
som påverkar var igelkott observerats. Det bör noteras att ingen uppenbar geografisk skillnad
i fördelningen av var ekologiska gårdar och konventionella gårdar med betesdjur är belägna
kan utläsas ur resultatet.
Fördelningen av vilka lantbrukare som observerat igelkott vid mer än ett tillfälle skulle kunna
tyda på att någon faktor som är unik för konventionella växtodlingsgårdar bidragit till
skillnader i antalet observationer vid olika kategorier av gårdar. Detta då samtliga lantbrukare
som bedriver enbart konventionell växtodling och som observerat igelkott under 2011 gjort
fler än en observation under året.
Medelarealen av naturliga betesmarker är i medeltal cirka tre gånger större vid ekologiska
gårdar än vid konventionella gårdar med betesdjur och konventionella växtodlingsgårdar. Vid
en ekologisk gård, två konventionella gårdar med djur och sju konventionella
växtodlingsgårdar uppger lantbrukaren att ingen naturbetesmark eller skogsbetesmark ingår i
jordbruksföretaget. Skillnaden i medeltal av den areal som utgörs av naturliga betesmarker är
den mest markanta skillnaden i markanvändning mellan ekologiska gårdar och övriga två
kategorier av gårdar som kan utläsas ur intervjusvaren. Den större andelen naturliga
betesmarker vid ekologiska gårdar kan tyda på att det finns skillnader i landskapets struktur i
de områden där ekologiska gårdar återfinns i jämförelse med landskapet vid övriga två
kategorier av gårdar. Det ska dock påpekas att naturliga betesmarker förekommer vid 8
konventionella växtodlingsgårdar. I flera fall uppges dessa marker vara utarrenderade. Att en
gård bedrivs konventionellt utan betesdjur behöver inte betyda att naturliga betesmarker inte
finns på marker som hör till jordbruksföretaget, eller i nära anslutning till dessa marker.
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Den areal som används till vallodling vid ekologiska gårdar respektive konventionella gårdar
med betesdjur skiljer sig inte nämnvärt i medeltal. Den areal som används till vallodling vid
ekologiska gårdar och konventionella gårdar med betesdjur är i cirka 8 gånger större än vid
konventionella växtodlingsgårdar. Det förekommer vid alla tre kategorier av gårdar att
åkermark som används för odling av vall under delar av året används som betesmark för
nötkreatur, får och hästar.
Med tanke på den betydelse som mosaikartade gräsbevuxna marker anses ha för igelkottar
(Bjärvall & Ullström 1995; Hof 2009; Olsson 2011; Riber 2006) är det aningen förvånande att
antalet observationer är som störst vid den kategori av gårdar där både andelen vall och
naturliga betesmarker är som minst. Frågan kan ställas om en större andel vall och naturliga
betesmarker i landskapet på något sätt motverkar observationer av igelkott? Finns det en
möjlighet att en större andel naturliga betesmarker och åkrar bevuxna med vall leder till att
igelkottar i mindre utsträckning uppehåller sig i gårdsmiljöer än i fullåkerbygder* och därmed
inte observeras lika ofta av lantbrukare med relativt stora arealer naturliga betesmarker och
vall? Utgör gårdsmiljöer i fullåkersbygder i större utsträckning ”öar” med lämpliga biotoper
för igelkott i landskapet i jämförelse med områden med en blandning av naturliga betesmarker
och åkermarker? Studier av vilken eventuell betydelse naturliga betesmarker och vallodling
har för igelkottar förutsätter troligen landskapsanalyser som omfattar större områden än de
som brukas av enskilda jordbruksföretag.
Det bör poängteras att betesmarker där konstgödning tillförs eller betesmarker där
konstgödning har tillförts under senare år och som därför inte klassas som naturliga
betesmarker av vare sig lantbrukare eller myndigheter, inte ingår i denna studie. Den totala
arealen betesmarker kan därför vara större både för samtliga kategorier av gårdar och inom
enskilda kategorier av gårdar. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid studier som rör strukturer i
landskapet och vilken betydelse betesmarker har för olika arter.
Är de jordbruksföretag som ingår i denna studie representativa för Gotlands län?
Andelen av de 45 lantbrukare som intervjuats som har nötkreatur, mjölkkor eller får, odlar
spannmål, oljeväxter eller vall, överensstämmer vid en jämförelse av statistik utgiven av SCB
år 2012 väl med motsvarande andel av samtliga lantbrukare i Gotlands län. I medeltal brukar
de lantbrukare som intervjuats 70,3 hektar åker, vilket är högre än medeltalet, 54,7 hektar, för
jordbruksföretag i Gotlands län. Andelen lantbrukare som driver jordbruksföretag med en
åkerareal som understiger 20 hektar är mindre bland de lantbrukare som intervjuats än
medeltalen för Gotlands län.
Det bör poängteras att SCB:s statistik utgår från antalet jordbruksföretag på Gotland. Ett
jordbruksföretag kan bestå av flera områden som traditionellt betraktas som olika gårdar. Ett
jordbruksföretag kan också omfatta egen mark och arrendejord inom geografiskt skilda
områden. Väsentliga skillnader i markanvändning och husdjursskötsel kan finnas mellan olika
områden som brukas av samma jordbruksföretag. Flera lantbrukare har vid frågor om
markanvändning och arealuppgifter påtalat att de av dessa skäl anser att delar av den areal de
brukar inte är relevant att medräkna. Jag har i dessa fall godtagit lantbrukarens bedömning av
vilka arealer som är lämpliga att ta med i denna studie. Olika lantbrukare kan ha gjort denna
bedömning på olika sätt vilket kan skapa utrymme för felkällor, inte minst då jordbruksföretag
i denna studie jämförs med samtliga jordbruksföretag på Gotland. När det gäller uppgifter om
igelkottar i gårdsmiljöer så ska dock intervjusvaren endast omfatta de gårdar där lantbrukaren
bor.
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Någon analys av i vilken mån de 15 jordbruksföretag i varje kategori som ingår i denna studie
är representativa för ekologiska gårdar med betesdjur, konventionella gårdar med betesdjur
och konventionella gårdar utan betesdjur i Gotlands län har inte genomförts.
Vilken betydelse har gårdsmiljöer för igelkottar på Gotland?
Det faktum att 27 av de 30 lantbrukare som observerat igelkott under 2011 endast observerat
arten i gårdsmiljöer och inte i omgivande jordbrukslandskap leder till frågor om vilken relativ
betydelse gårdsmiljöer har för igelkottens födosökande och rörelsemönster i
jordbrukslandskapet.
Det begränsade antalet gårdar där igelkottar observeras utanför gårdsmiljöer skulle delvis
kunna orsakas av att igelkottar främst är nattaktiva djur och därför främst torde observeras
kvällstid när lantbrukaren är hemma. Vidare utför lantbrukare en betydande del av arbetet
utanför gårdsmiljön från en traktorhytt vilket kan minska möjligheten att observera djur som
rör sig i åkerkanter och buskage.
Lantbrukares uppgifter om gårdens trädgårds- och tomtmark beskriver sammantaget
variationsrika gårdsmiljöer med träd, buskar, öppna gräsytor och trädgårdsland i nära
anslutning till det omgivande jordbrukslandskapet (Figur 2). Gränsen mellan trädgårdsmark
och det omgivande jordbrukslandskapet kan ibland vara svår att dra, då det förekommer att
delar av trädgårdar i gårdsmiljöer under vissa tider av året används som betesmark.
Trädgårds- och gårdsmiljöer i jordbrukslandskapet på Gotland torde kunna erbjuda lämpliga
habitat för igelkott, både vad gäller födosökande, daglegor och hibernation.

t
Figur 2. Fruktträd och trädgårdsland intill åker med odling av spannmål. Norrgårde Björke, Romakloster socken.
Foto: Nils-Erik Norrby 2012.

Antalet gårdar där igelkottar med ungar observerats under 2011 utgör cirka 20 % av de gårdar
där igelkottar observerats under året. Samtliga observationer av ungar under 2011 har skett i
gårdsmiljöer. I brist på jämförande undersökningar på Gotland det inte möjligt att bedöma om
situationen är att betrakta som normal eller om 20 % ska betraktas som en relativt låg andel
gårdar där ungar observerats. Den geografiska fördelningen av var igelkottar med ungar
observerats ger ingen vägledning i sökandet efter ett svar (Bilaga 7). Vid en
enkätundersökning i Fyrbodalsområdet 2010 noterade 38 av 570 rapportörer (6,7 %) att de
observerat igelkottar med ungar (Olsson 2011).
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Intervjusvaren som rör utfodring av igelkottar föranleder frågan om utfodring, avsiktlig eller
oavsiktlig, kan ha betydelse för vid vilka gårdar igelkottar uppehåller sig, samt vid vilka
gårdar lantbrukare observerar igelkott (Figur 3).

Figur 3. En lantbrukare vid gården Nickarve, Vänge socken, berättar om igelkottar som observerats vid gården:
”Så fort vi tar fram grillen så dyker det upp 2-3 stycken runt matbordet.” Lantbrukarfamiljen ställer också ut
vatten åt igelkottarna. Foto: Jacob Söderlund 2011 (fotot längst upp till vänster) och Nils-Erik Norrby 2012.

Observationer av igelkott utanför gårdsmiljöer
Det faktum att endast tre lantbrukare observerat igelkott utanför gårdsmiljön under 2011 samt
att även antalet observationer utanför gårdsmiljöer före 2011 är fåtaliga, motiverar en
genomgång av i vilken typ av miljö dessa observationer skett.
En lantbrukare som bedriver ekologiskt lantbruk uppger att igelkottar hittats döda i strängar
av ensilage på åkermark. Lantbrukaren har observerat levande igelkott i gårdsmiljön under
2011. Vid en konventionell gård med betesdjur uppger lantbrukaren att en igelkott blivit
ihjälkörd vid skörd av vall. Lantbrukaren har vid flera tillfällen observerat levande igelkottar i
gårdsmiljön under 2011. Vid en annan konventionell gård med betesdjur har igelkottar
observerats i ett änge beläget i direkt anslutning till gården. Lantbrukaren har inte observerat
igelkott i någon annan miljö under 2011.
Uppgifter om att igelkottar hittats döda i samband med skörd av vall väcker frågan om hur
många igelkottar som förolyckas vid skörd av ensilage eller hö? Detta i synnerhet då den areal
som används till odling av vall är betydligt större vid ekologiska gårdar och konventionella
gårdar med betesdjur i jämförelse med konventionella växtodlingsgårdar.
Förändringar av markanvändning under 2000-talet
En strävan i utformandet av intervjufrågorna har varit att det ska finnas utrymme för
lantbrukare att kunna framföra egna uppfattningar om situationen idag både vad gäller
igelkottar och lantbruket i stort. Möjligheter till detta har bland annat funnits i besvarande av
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frågan om lantbrukaren anser att betydande förändringar av markanvändningen vid gården ägt
rum under 2000-talet eller inte.
Vilken förändring av markanvändning som kan betraktas som betydande utgör givetvis en
subjektiv bedömning. De svar som lantbrukare gett visar dock sammantaget att det gotländska
jordbrukslandskapet i både stor och i liten skala befinner sig i kontinuerlig förändring. Några
återkommande exempel på förändringar av markanvändning som anses betydande är att
odling av sockerbetor upphört eller att mjölkproduktion avvecklats. Vid fyra lantbruk
omnämns förändringar i trädgårdsmiljön som anses betydande.
Antalet lantbrukare som bedriver konventionellt lantbruk med betesdjur och som anser att
betydande förändringar av markanvändningen ägt rum under 2000-talet är färre än bland
övriga två kategorier av lantbrukare. Några samband mellan vilken kategori gården tillhör, de
förändringar av markanvändningen under 2000-talet som lantbrukare anser vara betydande
och uppgiften om lantbrukaren observerat igelkott eller inte under 2011 kan dock inte utläsas
ur intervjusvaren.
Ytterligare uppgifter som lantbrukare anser är väsentliga
Nio lantbrukare har som svar på frågan om de har några andra uppgifter de anser är väsentliga
och som inte inrymts i svaren till övriga intervjufrågor, på olika sätt uttryckt att de anser sig se
färre igelkottar idag än under tidigare år. Den tidsrymd som lantbrukare jämför med idag
varierar från fem år tillbaka i tiden till 1970-talet. Ibland uppges inte vilken tid man jämför
med, eller så refererar lantbrukaren till sin barndom. Det är inte möjligt att utifrån dessa
uppgifter dra några slutsatser om betydande förändringar av antalet igelkottar i
jordbrukslandskapet på Gotland förekommit under senare decennier.
Flertalet lantbrukare har kompletterat intervjufrågor med ytterligare uppgifter om
markanvändning och iakttagelser av andra arter och förändringar de upplevt i
jordbrukslandskapet. Vid sju gårdar, varav två drivs ekologiskt, två konventionellt med
betesdjur och tre är konventionella växtodlingsgårdar, har lantbrukaren uppgett att en eller
flera igelkottar ibland uppehåller sig inne i ladugårdar, halmförråd och spannmålsmagasin.
Både igelkottar som gått i vinterdvala inne i byggnader och igelkottar som under andra tider
på året uppehållit sig inomhus, individuellt eller med ungar, har iakttagits.
Risker för igelkottar i lantbruksmiljö
Att uppehålla sig i en lantbruksmiljö är inte riskfritt för en igelkott. Flera lantbrukare berättar
om hur de hittat oskadade men medtagna igelkottar som trasslat in sig i rundbalsnät och i
jordgubbsnät. En lantbrukare berättar om hur denne vid ett tillfälle varit nära att med en
högaffel spetsa en igelkott som dolde sig i halm inne i en ladugård. Två lantbrukare uppger att
igelkottar ramlat ned i så kallade spannmålsfickor; lodräta schakt i betonggolv där spannmål
tippas för att sedan transporteras med en roterande skruv till en torkanläggning. I bägge fallen
har lantbrukaren hunnit lyfta upp igelkotten innan denna skadats fysiskt.
En lantbrukare uppger att företag som arbetar med skadedjursbekämpning idag vill att dörrar
till ekonomibyggnader ska sluta tätt mot trösklar. Lantbrukaren oroas av denna utveckling då
denne anser att gamla trädörrar med öppningar mellan tröskeln och dörren ger möjligheter för
igelkottar att ta sig in i ekonomibyggnader och använda dessa som övervintringsplatser (Figur
4 och 5).
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Figur 4. Dörrar till tidigare ladugård som idag används till förråd vid Norrgårde Björke, Romakloster socken.
Igelkottar övervintrar inne i byggnaden. Igelkottar har observerats vid flera tillfällen i gårdsmiljön under 2011.
Foto: Nils-Erik Norrby 2012.

Figur 5. Dörrar till modern verkstads- och förrådsbyggnad vid Norrgårde Björke, Romakloster socken.
Foto: Nils-Erik Norrby 2012.

Frågeställningar inför framtiden
En rad frågor som rör förekomsten av igelkott på Gotland och i övriga Sverige har uppkommit
under detta arbete. Nedan återges ett urval av dessa.
x

Hur stor är populationen av igelkottar på Gotland? Kan det finnas flera
delpopulationer av igelkott på Gotland mellan vilka kontakten är begränsad på grund
av olika geografiska hinder eller andra orsaker?
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På Gotland fanns år 2010 totalt 17 tätorter med minst 200 invånare (SCB 2012). Jag
har observerat igelkottar i centralorten Visby under 2012. Frågan om avståndet mellan
tätorter och jordbrukslandskapet kan ha en inverkan på resultaten i denna studie har
inte analyserats. En enkätundersökning i delar av Västra Götalandsregionen 2010 där
allmänheten gavs möjlighet att rapportera in observationer av igelkott visade på en
koncentration av observationer till större tätorter i jämförelse med mindre samhällen
och landsbygdsområden. Om detta återspeglar en faktisk skillnad i antalet igelkottar i
tätorter jämfört med landsbygden är inte klarlagt (Olsson 2011).
Uppehåller sig igelkottar som observeras i det gotländska jordbrukslandskapet
periodvis också inne i tätorter? Söker sig igelkottar som föds i jordbrukslandskapet in
till tätorter?
Förflyttar sig igelkottar mellan flera olika gårdsmiljöer i jordbrukslandskapet? Var i
jordbrukslandskapet uppehåller sig igelkottar då de inte befinner sig i en gårdsmiljö?
Varför har lantbrukare, som dagligen arbetar i odlingslandskapet och ofta levt flera
decennier, i vissa fall hela sitt liv på samma gård, vare sig år 2011 eller tidigare, inte
gjort fler observationer utanför gårdsmiljön?
Kan sammansättningen och användningen av trädgårds- och tomtmarken vid enskilda
gårdar, eller andra faktorer i gårdsmiljön, ha en större betydelse för om igelkott
uppehåller sig i en gårdsmiljö än frågan om det omgivande jordbrukslandskapet
brukas ekologiskt eller konventionellt, med eller utan betesdjur?
Begränsar till stor del skogsbevuxna områden på Gotland möjligheten för igelkottar att
förflytta sig i landskapet? Samma fråga kan ställas både vad gäller vägnätet på ön samt
de omfattande dikessystem som avvattnar utdikade myrmarker.
Har igelkottar under de sekler som arten förekommit på Gotland genetiskt och
beteendemässigt i något avseende kommit att skilja sig från artfränder på den
europeiska kontinenten och det svenska fastlandet? Det finns ingen forskning som
belyser detta. Någon inplantering av igelkott till Gotland är inte känd i historisk tid.
Påverkas igelkottar på Gotland av miljögifter och bekämpningsmedel i jord och
vatten? I Belgien har ett samband kunnat påvisas mellan halter av organiska
miljögifter, exempelvis PCB och DDT, i jord och i daggmask i områden där igelkotten
födosöker och halter av organiska miljögifter i hår, hudprover och blod hos igelkott
(Vermeulen et al. 2010). De halter av miljögifter som uppmätts i igelkottar i Belgien
har dock inte bedömts leda till en förhöjd dödlighet eller reproduktionsstörningar hos
igelkott (Olsson 2010). Länsstyrelsen i Gotlands län har inventerat platser i länet där
det förekommit miljöfarlig verksamhet. Omkring 250 objekt inom 35 olika branscher
har riskklassats och ingår i den nationella databasen över förorenade områden
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2010).
En övergripande fråga som återkommit i diskussioner som jag haft med lantbrukare
och forskare är om och i så fall i vilken mån igelkottar i jordbrukslandskapet kan
fungera som indikatorer på både antropogena och naturliga förändringar i
jordbrukslandskapet?
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I syfte att i samarbete med lantbrukare försöka kartlägga vilka faktorer som eventuellt skulle
kunna ha betydelse för förekomsten av igelkottar i gårdsmiljöer och i det omgivande
jordbrukslandskapet, kan fältbesök vid jordbruksföretag ge värdefull information. Därför har
samtliga lantbrukare som intervjuats tillfrågats om de kan tänka sig att jag besöker deras gård
i det fall resultatet av denna studie ger anledning till fortsatta studier. Av de 45 lantbrukare
som intervjuats har 44 gett sitt muntliga godkännande till detta.
Slutligen ska framhållas att intresset från lantbrukare att delta i intervjuer som rör
observationer av igelkott har varit stort. Minnen av igelkottar som besökt gården har ofta
återgetts med stor inlevelse. En omsorg om igelkottar och en vilja att på olika sätt hjälpa arten
är utan tvivel utbredd bland lantbrukare på Gotland.

Figur 6. Kantzoner intill både byggnader och åkermark där man väntar med att slå gräset till sensommaren kan
erbjuda skyddade livsmiljöer och ökad möjlighet att hitta föda för en mängd arter i jordbrukslandskapet. Vid
gården Hagvards i Follingbo socken sparas kantzoner av gräs intill gårdens byggnader då lantbrukarfamiljen
observerat att igelkottar som besöker gården ofta rör sig utmed husväggar. Gården Hagvards ingår inte i denna
studie. Foto: Nils-Erik Norrby 2012.
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TACK
Jag vill rikta ett stort tack till de lantbrukare som på ett öppet och personligt sätt berättat om
sitt jordbruk och om sina iakttagelser av och tankar om den natur- och kulturmiljö där de bor
och arbetar.
Den rådgivning tjänstemän vid Hushållningssällskapet Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län,
KRAV Ekonomisk förening och Gotlands Ekologiska odlare gett mig, har varit av avgörande
betydelse för att kunna genomföra detta arbete. Jag har upplevt er hjälp som ett konkret
exempel på ett bra samarbete mellan högskola, andra myndigheter och näringslivet.
Till personal och studenter vid Högskolan på Gotland riktas ett tack för uppmuntran och
återkommande frågor om igelkottar och hur arbetet fortskridit. Jag vill också tacka för ert
stora tålamod med att bistå mig vid hanteringen av digitala kartor och bilder och andra frågor
som handlat om användandet av olika dataprogram.
Ett flertal andra organisationer och privatpersoner har på olika sätt bistått i arbetet med denna
studie, inte minst genom att ofta ställa frågor om hur arbetet fortskridit, genom att berätta om
egna iakttagelser av igelkottar och genom att på olika sätt informera allmänheten om mitt
examensarbete. Dessa insatser har ständigt gett nya infallsvinklar på hur studier av igelkottar
kan bedrivas. Till er alla riktar jag min tacksamhet.
Jag vill rikta ett tack till Bertil Widbom och Mattias Olsson för de många intressanta
diskussioner vi haft, ert stora tålamod (inte minst med frågor som rört jordbruksstatistik) och
era värdefulla och noggranna synpunkter i planeringen av olika arbetsmoment. Jag vill
samtidigt tacka Bo-Göran Johansson för dennes fristående granskning av de resultat som
presenteras i uppsatsen.
Slutligen vill jag tacka mina föräldrar Lars och Jean för all uppmuntran och stöd i stunder av
både med- och motgång under den tid som arbetet med detta examensarbete pågått.
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SUMMARY
Hedgehogs in the agricultural landscape on Gotland 2011
The hedgehog, Erinaceus europaeus, is a mammal that is found in a large part of Europe,
from Spain and Italy in the south to Finland in the north and in Great Britain and Ireland. In
northern Europe hedgehogs are found mainly in agricultural and urban areas with a variety of
open grasslands, shrub and forested areas. Hedgehogs are nocturnal animals that spend the
day resting in mainly deciduous forested areas.
A grown hedgehog weighs between 400 and 1200 g and is 20 to 30 cm long. With the
exception of its belly and face its entire body is covered by sharp prickles with a length of 1 to
2 cm. The prickles are transformed hairs. If a hedgehog is threatened it can role together its
entire body, forming a ball that is completely covered by prickles.
Hedgehogs feed mainly on earthworms, centipedes and insects such as beetles and
grasshoppers, but also bird eggs and small mammals such as young mice and voles are
predated upon. Vegetables such as strawberries and fruit are also consumed.
In northern Europe hedgehogs hibernate from September or early October until the end of
April or beginning of May. The winter hibernation is spent in a protected location such as a
large pile of leaves or under a building.
The hedgehog’s mating season is in northern Europe mainly concentrated to May and June.
The female is pregnant during 30 to 35 days and the number of litter can vary from four to
seven individuals. The young are blind and deaf at birth and spend the first three weeks in a
nest that the mother has prepared, before following their mother for another three weeks.
There are concerns among scientists and environmental groups in several European countries
about the current state of hedgehog populations. This is due to indications that local
populations are declining in range and that the species in some areas could stand a risk of
becoming extinct. Some main reasons that could be the cause of declining populations are
considered to be traffic mortality, a more monotonous agricultural landscape, a growing
distance between remaining populations and growing populations of badger, Meles meles,
which predates on hedgehogs. The majority of studies concerning hedgehogs have been
conducted in urban areas, which makes it difficult to assess which impact factors in modern
agricultural landscapes could have on hedgehog populations.
Gotland is located 80 kilometers east of the Swedish mainland. The island is 116 kilometers
from the north to the south and 52 kilometers from east to west. Hedgehogs were observed on
Gotland by the Swedish scientist Carl von Linné in 1758. There is no known natural way that
hedgehogs could have come to Gotland and no documentation that explains how this took
place. Today hedgehogs are observed both in urban and rural locations on Gotland, but no
studies have ever estimated the total number of hedgehogs on the island.
Extensive farming takes place on Gotland and more than a third of the island is used for crop
production and natural pastures. The main crops are ley, cereal grains, canola and vegetables.
The main farm animals are dairy cows, nurse cows and sheep. Urban areas and rural
communities on the island often include large gardens.
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The geographically isolated location of Gotland, the extensive farming on the island and the
absence of badgers make Gotland a good place to study impacts of various factors in the
agricultural landscape on hedgehog populations. Therefore farmers on Gotland have been
interviewed concerning observations of hedgehog on their cultivated acreage during 2011.
The interviews also reflect current land use and animal husbandry at each farm. This study
includes results derived from interviews with 45 farmers who live on farms that are
distributed from the southern part of Gotland to the northern part of the island. One third of
the farmers practice certified organic agriculture with grazing animals, one third of the
farmers practice conventional agriculture with grazing animals, and one third of the farmers
practice conventional agriculture without grazing animals. These ways of farming form three
main categories of farms that are common in Sweden today, even if the share between
different categories of farms differs on both a national and local scale. The purpose of this
study is to find out if there is a connection between which of these categories a farm belongs
to, and at which farms hedgehogs were observed during 2011.
The farms in each category where farmers have been interviewed were randomly selected
from registers belonging to the Gotland county administrative board and KRAV, a Swedish
partly farmer owned organization that certifies organic production.
During 2011 totally 30 of 45 farmers observed at least one hedgehog on their farm. The
number of observations on organic farms has been compared to the number of observations
on conventional farms with and without grazing animals. The number of observations on
conventional farms with grazing animals has been compared to the number of observations on
conventional farms without grazing animals. A two tail chi-2 test (Yates correction) has been
used to determine if there is a significant difference between the number of observations
between different categories of farms.
The results from interviews with farmers show that hedgehogs have been observed on 6 of 15
organic farms, 11 of 15 conventional farms with grazing animals and 13 of 15 conventional
farms without grazing animals. A chi-2 test shows that the difference between the number of
organic farms where hedgehogs have been observed and the number of conventional farms
with grazing animals where observations have taken place is not statistically significant. The
difference in the number of organic farms with grazing animals where observations have
taken place compared to conventional farms without grazing animals where hedgehogs have
been observed is statistically significant.
The geographical distribution of all observations indicates that hedgehogs are present in a
major part of Gotland. The geographical distribution of observations at conventional farms
without grazing animals shows a larger concentration to central Gotland in comparison to the
other categories of farms that to a larger extent are distributed on southern and northern
Gotland.
Farmers who have observed hedgehogs have been asked if they have made one or more
observations during 2011. More than one observation has taken place at 4 of 15 organic farms,
8 of 15 conventional farms with grazing animals and 13 of 15 conventional farms without
grazing animals. These figures indicate that there is some factor concerning conventional
farms without grazing animals that could possibly increase the number of farms where
hedgehogs are observed in comparison to other categories of farms. However it is not possible
concerning any category of farms to say how many individual hedgehogs that have been
observed at a single farm.
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No comparing analysis of how the total numbers of organic farms and conventional farm with
and without grazing animals on Gotland are distributed has been conducted within this study.
However, the geographical distribution of conventional farms without grazing animals in this
study shows a larger concentration to central Gotland, in comparison to the other categories of
farms that have a larger distribution in the northern and southern parts of the island.
The vast majority of observations of hedgehogs have taken place close to farm buildings and
in yards at the farm where the farmer lives. Only a few farmers have at any time observed
hedgehogs in other areas of the acreage that belongs to the farm. This could partly be an effect
of the hedgehog being a nocturnal animal that is easiest to observe during the evening when
the farmer is at home. However the fact that the farmers have in many cases lived their entire
life on the same farm but still have never seen any hedgehogs on their acreage besides at the
farm where they live, raises questions about where and how hedgehogs move in other parts of
the agricultural landscape.
The farmers have been asked to describe the gardens and the area with farm buildings at the
farm where they live. The answers give a picture of diverse gardens with fruit trees, shrub
vegetation, lawns, and farm buildings. These answers indicate that gardens at farms on
Gotland could provide suitable habitat for hedgehogs, both when it comes to feeding, day
resting and hibernation. Several farmers have observed hedgehogs that hibernate inside farm
buildings or spend time there during other times of the year.
A hedgehog with a litter has been observed at seven farms, of which one is an organic farm,
three are conventional farms with grazing animals and three are conventional farms without
grazing animals.
Hedgehogs are intentionally fed only at one of the investigated farms. At seven farms
hedgehogs eat food that is intended for cats. Feeding of hedgehogs intentionally or
unintentionally, could possibly have an impact on where hedgehogs are observed.
There is no single factor in the 45 interviews that clearly indicates what could be the causes of
the significant difference in the number of observations between organic farms with grazing
animals and conventional farms without grazing animals. There are differences in land use
between different categories of farms that are worth noticing. The most obvious difference is
that the mean acreage of natural pastures is larger at organic farms than at the other two
categories of farms. The mean acreage of lay is eight times higher at organic farms and
conventional farms with grazing animals in comparison to conventional farms without grazing
animals. Questions concerning if these differences could have an impact on the results of this
study are discussed in this report but no answers can be given here.
The results of this study indicate that it is more likely that larger landscape structures have a
greater impact on where hedgehogs are found than if a single farm is run with organic or
conventional methods with or without grazing animals. This study does not take into account
possible impact from roads, waterways and forested areas on the distribution of hedgehogs on
Gotland.
This study raises a number of further questions concerning hedgehogs on Gotland. Can
studies of hedgehogs be used as indicators of both natural and anthropogenic changes in the
farm landscape? How large is the number of hedgehogs on Gotland today? Can we speak of
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one population of hedgehogs or several populations on the island, separated by various
geographical obstacles or other factors? Have hedgehogs on Gotland throughout the centuries
come to differ genetically in comparison to hedgehogs on the European continent or the
Swedish mainland?
Farmers on Gotland have shown a great interest in participating in this study and it is clear
that the hedgehog is an animal that farmers care about. Local media and the general public
also show a large interest in the future of hedgehogs on Gotland. This gives hope both for the
future of the hedgehogs on Gotland and for the possibilities of conducting further research.
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BILAGOR
1.
2.
3.
4.
5.

Intervjufrågor till lantbrukare på Gotland.
Informationsbrev till lantbrukare om mitt examensarbete.
Karta över de socknar där samtliga lantbrukare som intervjuats bor.
Karta över de socknar där de lantbrukare som driver ekologiskt jordbruk bor.
Karta över de socknar där de lantbrukare som driver konventionellt jordbruk med
betesdjur bor.
6. Karta över de socknar där lantbrukare som bedriver konventionell växtodling bor.
7. Karta över gårdar där igelkottar med ungar observerats 2011.

Information angående Bilaga 3 till 7.
En röd eller grön punkt på kartorna i Bilaga 3, 4, 5, 6 och 7 motsvarar svar från en intervju
som ägt rum med en lantbrukare som bor i respektive socken. Punkterna motsvarar ej den
geografiska positionen på de gårdar där lantbrukare intervjuats.
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Bilaga 1.
Intervjufrågor till lantbrukare på Gotland.
Vad heter gården där du bor?
I vilken socken är gården belägen?
Hur länge har du bott på gården?
Vilken växtodling bedrivs vid gården? Spannmål, vall, potatis, grönsaker, oljeväxter?
Vilken djurhållning finns vid gården? Mjölkkor, köttdjur, lamm, svin, hästar, fjäderfä?
Ungefär hur stor areal åker, inklusive arrenden, hör till gården?
Ungefär hur stor vallareal, inklusive arrenden, hör till gården?
Hur stor del areal naturbetesmark, inklusive arrenden, hör till gården?
Brukas gården konventionellt eller ekologiskt?
Ungefär hur stor yta upptas av trädgård och tomtmark vid din gård?
Kan du ge en kortfattat beskrivning av hur trädgårds- och tomtmarken ser ut?
Har några betydande förändringar av markanvändningen på den mark som hör till gården,
inklusive trädgårdsmark och arrenden, ägt rum under 2000-talet?
Har du sett igelkott på de marker som hör till gården, inklusive arrenden, under 2011?
Om svaret till ovanstående fråga är ja, såg du igelkott vid ett eller flera tillfällen?
I vilken miljö har du sett igelkott?
Har du sett en igelkott med ungar under 2011?
Har igelkottar utfodrats under 2011?
Har du sett igelkott på de marker som hör till gården, inklusive arrenden, före 2011?
I vilken miljö har du sett igelkott före 2011?
Har du sett en igelkott med ungar före 2011?
Har du några andra uppgifter som du anser är väsentliga i sammanhanget?
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Bilaga 2. Informationsbrev till lantbrukare
Visby 10 maj 2012
Examensarbete om igelkottens utbredning på den gotländska landsbygden
Information till lantbrukare med KRAV-certifierad djurhållning på Gotland
Ett flertal studier i norra Europa tyder på att antalet igelkottar på landsbygden minskar.
Orsakerna anses kunna vara bland annat vägtrafiken, förändringar i jordbrukslandskapet och
att kvarvarande populationer isoleras från varandra.
Aktuella studier av igelkottens utbredning på Gotland saknas. Därför genomför jag nu ett
examensarbete vid Högskolan på Gotland där jag genom telefonintervjuer med lantbrukare
försöker få en bild av hur vanlig igelkotten är vid lantbruk på ön idag. Ditt lantbruk är en av
30 gårdar på Gotland som valts ut slumpmässigt ur KRAV:s medlemsregister för att ingå i
studien. Jag kommer därför att ringa till dig någon gång under vecka 20 för att ställa omkring
20 frågor om markanvändning vid din gård och dina eventuella observationer av igelkott.
Frågorna rör främst markanvändning; exempelvis andelen betesmark och trädgårdsmark, samt
dina observationer av vuxna igelkottar och ungar under 2010 - 2011 och i vilken miljö djuren
setts.
Studien är givetvis frivillig att delta i. Målsättningen med mitt examensarbete är inte att kunna
förespråka en viss typ av markanvändning, utan istället främst att bedöma om fortsatt
forskning behövs för att säkra framtiden för vårt landskapsdjur. Dina uppgifter är viktiga för
att kunna göra denna bedömning – oavsett om du har sett igelkott vid ditt lantbruk eller inte.
Handledare för mitt examensarbete är Bertil Widbom, Högskolan på Gotland. Biträdande
handledare är Mattias Olsson, Enviroplanning AB, Göteborg.
Hör gärna av er med frågor och synpunkter.
Med vänliga hälsningar,
Nils-Erik Norrby
0498 278442
nilnor01@student.hgo.se
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Bilaga 2 fortsättning.
Visby 15 maj 2012
Examensarbete om igelkottens utbredning på den gotländska landsbygden
Information till lantbrukare på Gotland
Ett flertal studier i norra Europa tyder på att antalet igelkottar på landsbygden minskar.
Orsakerna anses kunna vara bland annat vägtrafiken, förändringar i jordbrukslandskapet och
att kvarvarande populationer isoleras från varandra.
Aktuella studier av igelkottens utbredning på Gotland saknas. Därför genomför jag nu ett
examensarbete vid Högskolan på Gotland där jag genom telefonintervjuer med lantbrukare
försöker få en bild av hur vanlig igelkotten är vid lantbruk på ön idag. Ditt lantbruk är en av
60 gårdar på Gotland som valts ut slumpmässigt ur Länsstyrelsens register över SAMansökningar för att ingå i studien. Jag kommer därför att ringa till dig någon gång under vecka
20 och 21 för att ställa omkring 20 frågor om markanvändningen vid din gård och dina
eventuella observationer av igelkott. Frågorna rör främst markanvändning; exempelvis
andelen betesmark och trädgårdsmark, samt dina observationer av vuxna igelkottar och ungar
under 2010 - 2011 och i vilken miljö djuren setts.
Studien är givetvis frivillig att delta i. Målsättningen med mitt examensarbete är inte att kunna
förespråka en viss typ av markanvändning, utan istället främst att bedöma om fortsatt
forskning behövs för att säkra framtiden för vårt landskapsdjur. Dina uppgifter är viktiga för
att kunna göra denna bedömning – oavsett om du har sett igelkott vid ditt lantbruk eller inte.
Handledare för mitt examensarbete är Bertil Widbom, Högskolan på Gotland. Biträdande
handledare är Mattias Olsson, Enviroplanning AB, Göteborg.
Hör gärna av er med frågor och synpunkter.
Med vänliga hälsningar,
Nils-Erik Norrby
0498 278442
nilnor01@student.hgo.se
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Examensarbeten i biologi vid Högskolan på Gotland
______________________________________________________________________________________________
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15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Enekvist, Elisabeth. 2003. Energy intake of Common Guillemot, Uria aalge, chicks at Stora Karlsö,
Sweden. Influence of changes in the Baltic Sea. (20p). Handledare: Kjell Larsson, Henrik Österblom.
Britse, Gunilla. 2003. Hävdens betydelse för kärlväxtfloran i gotländska skogsbetesmarker. (20p)
Handledare: Karin Bengtsson.
Larsson, Martin. 2003. Vandringshinders påverkan på produktionen av havsöring, Salmo trutta. (20p)
Handledare: Bertil Widbom.
Johansson, Daniel. 2003. Rekryteringsproblem för kustbestånd av gädda, Esox lucius L., på Gotland. (20p)
Handledare: Bertil Widbom, Peter Landergren.
Andersson, Morgan. 2003. Predationseffekter av fisk i limniska system. Fiskens strukturerande roll i
bottenfaunasamhället. (20p) Handledare: Bertil Widbom.
Jacobsson, Marie. 2003. Selectivity in gill net fishery for turbot, Psetta maxima L. Adaptation of mesh size
to minimum landing size. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.
Svedberg, Amira. 2004. Hävdens inverkan på kärlväxternas fenologi i en gotländsk löväng. (10p)
Handledare: Karin Bengtsson.
Tjernby, Per. 2004. Tryffel och evertebrater. Den lägre faunans betydelse för spridningen av tryffelsporer.
(20p) Handledare: Bertil Widbom, Christina Wedén.
Nilsson, Micael. 2004. Födoval hos juvenil piggvar, Psetta maxima, och skrubbskädda, Pleuronectes
flesus, i grunda gotländska vikar. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.
Johansson, Ulrika. 2004. Reproduktionsframgång hos piggvar, Psetta maxima, i olika temperaturer och
salthalter. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.
Ansén Nilsson, Marianne. 2004. Jämförande studie av anlagda och naturliga våtmarker på Gotland. Främst
med avseende på kärlväxtfloran. (20p) Handledare: Karin Bengtsson.
Östbrant, Inga-Lena. 2004. Vegetation och fårbete på Stora Karlsö. (20p) Handledare: Karin Bengtsson.
Henningson, Eva. 2005. Predationens betydelse för habitatspecifik pigmentering hos sötvattensgråsuggan,
Asellus aquaticus. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Hargeby.
Martinsson, Jesper. 2005. Skillnader i otolittillväxt och ålder vid metamorfos mellan olika populationer av
skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling.
Dahlman, Gry. 2005. Äggproduktion i förhållande till fiskens storlek, ålder och kondition hos
skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling.
Larsson, Kristin. 2005. Storlek och täthet hos årsyngel av havsöring (Salmo trutta) – en studie relaterad till
omgivningsfaktorer i sex närliggande vattendrag på Gotland. (20p)
Handledare: Bertil Widbom, Lars Vallin.
Pennanen, Petri. 2005. Ägg- och larvkvalitet hos skrubbskädda, Pleronectes flesus, i relation till honans
storlek, ålder och kondition. (20p) Handledare: Anders Nissling.
Hallberg, Nina. 2005. Födoval hos juvenil skrubbskädda (Pleuronectes flesus) och piggvar (Psetta maxima)
i relation till födoutbudet: Föreligger födokonkurrens? (20p).
Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.
Larsson, Therese. 2006. Boplatsval, täthet och kläckningsframgång hos vadarfåglar på gotländska
strandängar. (20p) Handledare: Kjell Larsson.
Björklund, Teresa. 2006. Etnobotanik och diversitet i köksträdgårdar på Kuba. (20p).
Handledare: Bertil Ståhl.
Ridbäck, Ulrika. 2006. Botanical diversity in fragments of semidecidous forest in western Ecuador. (20p)
Handledare: Bertil Ståhl.
Britse, Lina. 2006. Frö- och groningskaraktärer hos Styrax officinalis (Styracaceae) och deras samband med
artens begränsade spridningsförmåga i Italien. (20p) Handledare: Karin Bengtsson, Francesco Spada.
Garnett, Jason. 2006. Best Environmental Practices and Technology on U.S. Golf Courses: Factors
Affecting Implementation (Thesis in Coastal Zone Management, 10p). Handledare: Kjell Larsson

_______________________________________________________________________________________
Avdelningen för biologi, Högskolan på Gotland, SE-621 67 Visby
Department of Biology, Gotland University, SE-621 67 Visby
www.hgo.se

24. Persson, Måns. 2007. Reproduktionsbiologiska studier av salmbär, Rubus caesius. (20p). Handledare:
Bertil Ståhl, Jette Knudsen.
25. Hallenfur, Lotta. 2007. Corydalis gotlandica (Papaveraceae) – reproduktionssystem och morfologi i olika
populationer. (20p). Handledare: Bertil Ståhl, Jette Knudsen.
26. Sundin, Josefin. 2007. Mating system and sexual selection of River lamprey, Lampetra fluviatilis, on
Gotland. (10p). Handledare: Kjell Larsson, Nils Ljunggren.
27. Semenov, Oleg. 2007. Different ways of natural gas transportation. Their advantages and disadvantages in
the light of the North European Gas Pipeline. (Thesis in Coastal Zone Management, 15 ECTS credits).
Handledare: Kjell Larsson.
28. Bardtrum, Jens. 2007. Bycatches of Birds in the Gotlandic Turbot Fishery. (Thesis in Coastal Zone
Management, 15 ECTS credits). Handledare: Anders Nissling.
29. Ljunggren, Nils. 2007. Lekbeteende och populationsstruktur hos flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, på
Gotland. (30 hp). Handledare: Kjell Larsson, Mikael Svensson.
30. Buhre, Louise. 2008. Habitatets betydelse för dårgräsfjärilens, Lopinga achine, förekomst på Gotland. (15
hp). Handledare: Bertil Widbom.
31. Lindell, Mattias. 2008. Akvariestudier av stensimpans, Cottus gobio, födoval och jaktbeteende. (15 hp).
Handledare: Bertil Widbom
32. Sällebrant, John. 2008. Habitatpreferenser för juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus) och piggvar
(Scophtalmus maximus) – bottensubstratets betydelse för överlevnad och tillväxt hos den gotländska
populationen. (30 hp). Handledare: Anders Nissling.
33. Strömbom, Markus. 2008. Tardigrades on epiphytic lichens in the Visby area – abundances and
morphometrics. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
34. Röstlund, Karolina. 2008. Kannibalistiskt beteende hos flodkräfta, Astacus astacus: Effekter av tidigare
födoval. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
35. Bolander, Sebastian. 2008. Betydelsen av uppvandrande större fisk för bottenfaunasamhällets struktur i två
åar på Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
36. Ridbäck, Ulrika. 2008. A floristic study of Polylepis forest fragments in the central Andes of Ecuador. (15
hp). Handledare: Bertil Ståhl.
37. Hallin, Borit. 2009. En studie av några hotade åkerogräs på Gotland. (30 hp). Handledare: Karin
Bengtsson.
38. Siitonen, Sanna. 2009. Havsöringsfisket på Gotland. För vem och till vilket värde? (30 hp) Handledare:
Patrik Rönnbäck.
39. Kulsdom Asterhag, Laila. 2009. Mnemiopsis leidyi – utbredning och födoval i svenska vatten. (30 hp).
Handledare: Bertil Widbom.
40. Enström, Isabel. 2009. Substistence use and management of mangrove ecosystems – a study of community
based conservation in Samoa. (15 hp). Handledare: Patrik Rönnbäck.
41. Nygren, Daniel. 2009. Födoval hos juvenil piggvar (Psetta maxima): Effekter av bytesstorlek. (15 hp).
Handledare: Anders Nissling, Bertil Widbom.
42. Nygren, Daniel. 2009. Direkta effekter av insekticiden deltametrin på zooplankton och bottenfauna – en
fältstudie av bieffekter av insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Gotland. (15 hp).
Handledare: Bertil Widbom.
43. Enström, Lars. 2009. Gamla tallars betydelse för biologisk mångfald på Gotland. (15 hp). Handledare:
Bertil Widbom.
44. Winberg, Peder. 2010. Ecological and energetic properties of a system. Assessing the importance of system
dependence (30 hp). Handledare: Bertil Widbom.
45. Persson, Åsa. 2010. Mixotrofa dinoflagellater i två vikar på Gotland. Förekomst och påverkande faktorer
(30 hp). Handledare: Bertil Widbom.
46. Södergren, Carin. 2010. How stimuli by toys affect pigs growth, health and welfare (15 hp).
Handledare: Gunilla Rosenqvist.
47. Lindqvist, Charlotte. 2010. Does female scent trigger male response? A behavioral study on the broadnosed pipefish (Sygnathus typhle) in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist.
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48. Andersson, Martin. 2010. Muddring i Ireån. Indirekta effekter på bottenfaunan nedströms (15 hp).
Handledare: Bertil Widbom.
49. Olsson Hedman, Mia. 2011. Effekter på insektsfaunan efter restaurering av Salmbärshagen i Stenkyrka s:n,
Gotland (30 hp). Handledare: Bertil Widbom.
50. Kangasniemi, Sanna. 2011. Färgval hos blomkrabbspindeln (Misumena vatia) med och utan konkurrens
(15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
51. Johansson, Karl-Magnus. 2011. Fredningseffekter och rekryteringsproblem hos abborre (Perca fluviatilis) i
Stockholms skärgård (15 hp). Handledare: Anders Nissling.
52. Skagerberg, Frida. 2011. The effect of landscape structure on distribution and abundance of Lobaria
pulmonaria (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl, Per Johansson.
53. Wallin, Jakob. 2011. Plant-pollinator networks in three habitats on a Baltic island (30 hp). Handledare:
Jette Knudsen.
54. Asp, Annette. 2011. En pilotstudie över gråsälens (Halichoerus grypus) födoval runt Gotland. Kan
gråsälens predation på fisk ha en strukturerande effekt på det lokala beståndet av piggvar? (30 hp).
Handledare Anders Nissling, Karl Lundström.
55. Peräläinen, Sofia. 2011. Detection of trends in Baltic Grey seal health (15 hp). Handledare: Bertil Widbom,
Britt-Marie Bäcklin.
56. Retz, Rebecca. 2011. Effects of temperature on growth in juvenile Baltic turbot (Psetta maxima) (15 hp).
Handledare: Anders Nissling.
57. Larsson, Elin. 2011. Miljöstatusundersökning i Kisaån, Östergötland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
58. De Gouveia, Manuela. 2011. Predation av sandräka (Crangon crangon) på juvenil piggvar (Psetta maxima)
och juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus). – Betydelse av yngelstorlek för överlevnad hos piggvar
och skrubbskädda efter bottenfällning. Handledare: Anders Nissling.
59. Bystedt, David. 2012. Havsöringens (Salmo trutta, lekvandring i Själsöån, Gotland (15 hp). Handledare:
Anders Nissling, Lars Vallin.
60. Kenczek, Carolin. 2012. Rådjur (Capreolus capreolus) på Gotland. Populationsutveckling och
spridningsmönster. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
61. Wallin, Isa. 2012. Swimming behavior and mortality of the indigenous amphipod Monoporeia affinis in
presence of the invasive polychaete Marenzelleria spp. in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Bertil
Widbom.
62. Johansson, Anna “Sixten”. 2012. A plant-pollination network on Fårö island – Description, comparison and
general patterns (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl.
63. Basth, Mia. 2012. Underlag för en pedagogisk turled i permakulturekobyn Suderbyn. (15 hp). Handledare:
Karin Bengtsson.
64. Nyström, Dennis. 2012. Vårpassagen hos trädgårdssångare (Sylvia borin), ärtsångare (Sylvia curruca) och
svarthätta (Sylvia atricapilla) vid Hoburgen – Fenologisk studie av tidsperioden 1999-2011 (15 hp).
Handledare: Anders Nissling.
65. Grantén, Julius. 2012. Vattenanalys av närsalter i Ireån – En utdiknings effekter på närsaltshalter och en
jämförelse av två olika system för vattenanalys (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
66. Plahn, Jenny. 2012. Undersökning av miljöstatusen i Gothemsån/Dalhem i anslutning till utsläpp av
lakvatten från sopdeponi i Roma 2010 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom.
67. Ljungberg, Jennie. 2013. Sydlig ladlav, Cyphelium notarisii, på Gotland – Ekologi, utbredning och
bevarande (15 hp). Handledare: Bertil Ståhl
68. Norrby, Nils-Erik. 2013. Igelkottar i jordbrukslandskapet på Gotland 2011 (15 hp). Handledare: Bertil
Widbom, Mattias Olsson.
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