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POLLINERARNA  
BEHÖVER HJÄLP

I det här dokumentet vill vi visa dig sju åtgärder som kommer att hjälpa pollinerande insekter och 
den viktiga naturnytta de ger oss

1. Rik flora - Plantera pollinerarvänliga 
blommor och växter 
Låt många blommor blomma. En rik flora gyn-
nar bin, humlor och andra insekter. De behöver 
näring från tidigt vår till sen höst. Olika bin 
besöker olika blommor. De första blommor-
na de söker sig till är krokus, vårlök och scilla.  
Hassel och sälg ger också tidig påfyllning av 
näring. Senare är maskrosor och vitklöver bigodis.  
Har ni sått kryddväxter exempelvis rosmarin, 
gurkört, lavendel, kungsmynta och timjan kom-
mer bina att hitta dit. Bra hjälp är att så vilda 
blommor. Kanske en liten äng om utrymme 
finns på skolgården eller i pallkrage? 
Insekter och andra djur sprider blomfröer och 
hjälper blommor att bli pollinerade. Detta sam-
spel bidrar till biologisk mångfald.
När du köper fröer och växter fråga i butiken 
vilka växter som är pollinerarvänliga. Eller titta i 
butikens utomhusavdelning vilka blommor som 
pollinerarna besöker.

2. Låt det växa vilt 
Lämna ytor där det får växa som naturen vill. 
Nässlor, tistlar och maskrosor är viktiga för olika 
pollinerare och fjärilslarver. Ha platser som in-
gen sköter. Finns det någon sådan plats på skol-
gården eller utanför skolan?

3. Klipp inte så ofta. Klipp inte för lågt  
Kortklippta gräsmattor är inte värdefulla för in-
sekter. Finns det en gräsmatta på skolan? Försök 
att argumentera för att den bara ska klippas  
varannan gång och med lite högre klipphöjd. Då 
går vitklöver, maskrosor och tusenskönor fria. 
Man kan också klippa upp gångar med lågt gräs. 
Lämna gärna gräset i fred under fruktträd. En rik 
flora under träden gynnar pollineringen.

4. Undvik bekämpningsmedel 
Pollinerande insekter påverkas negativt av 
bekämpningsmedel. Honungsbin tappar orien-
teringsförmågan och hela bisamhällen försvagas. 
Bekämpningsmedel är en av orsakerna till den 
bidöd som drabbar många länder. Dessutom 
vandrar dessa medel upp genom näringskedjorna. 
Fåglar och andra djur som äter insekter påverkas. 
Till sist även vi människor. Det sägs att det an-
vänds mer bekämpningsmedel i villaträdgårdar än 
på jordbruksmark per kvadratmeter.
Ska man få bort ogräs eller skadeinsekter använd 
medel som finns naturligt i naturen. Använd 
kokhett vatten till exempel. Fingrarna fungerar 
också bra. Det finns mycket att lära sig om växter 
som hjälper varandra att hålla bort skadeinsek-
ter och om larver och insekter som livnär sig på 
skadeinsekter.
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5. Sätt upp insektshotell  
Insektshotell kan man göra själv. Borra hål i ved-
klabbar eller bunta ihop bambustavar. Sätt ett 
tak över så att insekterna inte blir våta. Det ska 
finnas olika stora hål, från 5 till 20 mm, de ska 
vara minst 15 cm djupa. Det går också att borra 
upp hål i stubbar. Annars finns insektshotell att 
köpa. En idé är att skaffa material och tillsam-
mans med barnen bunta ihop bamburör med 
olika stora hål och placera ut. Då kommer ni att 
kunna studera vilka som flyttar in. Ni kommer 
kanske att se att de lagt ägg innan de stänger 
igen hålet.

6. Låt död ved ligga kvar 
Många pollinerare finner boplatser innanför bark 
och i hålrum i träd. Det finns även insekter som 
behöver död ved för sin livscykel. 

Låt därför grenar och träd ligga kvar på marken. 
Döda trädstammar kan också kombineras med 
att vara en spännande lekplats: att klättra och 
gå balansgång på. Lövhögar och komposter ger 
skydd och är också platser för övervintring. 

7. Viktigt med barmark 
Hela 70% av de vilda bina boar i marken. Humlor 
använder sig ofta av gamla musbon i marken för 
att föda fram nästa generation. Har du områden 
i trädgården där det finns små hål, stanna en 
stund, kanske ser du ett bi flyga iväg eller krypa in.
Skrapa av gräsytor för att få barlagda jordytor 
eller anlägg sandbankar där bina kan borra ner 
sig. Låt det gärna vara i söderläge så att de får 
det varmt. Kanske finns det någon sandyta på 
skolgården som ni kan studera tillsammans?
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Kursen anordnas inom ramen för Pollinera Parken, ett projekt som har som mål att göra Kungliga Nationalstadsparken 
till en pollinerarvänlig oas och att sprida kunskap om biologisk mångfald.


