Att få
blommor och bin

att trivas
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Samarbeta med våra
vänner bina
Bin, humlor och alla andra pollinerande
insekter gör stor nytta när de flyger från
blomma till blomma och hjälper till med
pollinering. Utan dessa insekter skulle vi
människor inte kunna klara vår
matförsörjning.
I våra trädgårdar hjälper de till att öka
skörden av frukt och bär. Den hjälp vi får
av bina brukar kallas ekosystemtjänst.

”Vi gör redan mycket för den
biologiska mångfalden. Men mot
bakgrund av att insekterna
försvinner är det viktigt att
ytterligare åtgärder sätts in ”
- Gunnar Björkman
Parkchef Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Skapa Biglädje. Ett matbord som
fungerar från vår till höst. Ju större
mångfald desto mer får bina att välja på!

Våren
Tidigt på våren hittar humlor och bin pollen till
sina larver från krokus, scilla, pärlhyacint,
hassel, sälg och tussilago.
Därefter är maskros en viktig nektar- och
pollenblomma, så låt gärna maskrosorna
blomma innan du klipper gräset.
Lönn blommar i maj och ger ett bra tillskott av
nektar. Samma med kastanj och hägg. Planterar
du fruktträd som äpplen, plommon och körsbär
kommer bina att hälsa på i maj och juni.
Börjar du odla jordgubbar hjälper du
pollinerarna och får mer frukt tillbaka. Gräslök
blommar i slutet av juni om allt inte går åt till
midsommarsillen.
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Sommaren
När lindarna doftar brukar man höra hur det
surrar av tusentals insekter. Rena godisbutiken!
Skaffa björnbär, krusbär och hallon. De
blommar under sommaren, då får bina mycket
att göra.
Blommor du kan plantera som bigodis i rabatten
är blåeld, borstistel, fetknopp, blåklint och
förgätmigej.
Bland kryddväxter är gurkört både vacker och
näringsrik, växer från juni till september,
hjärtstilla, kungsmynta, timjan, lavendel och
salvia likaså.
Blommande grönsaker som pollinerarna inte
tackar nej till är grönkål, pumpa och purjolök.
Låt även rädisor gå i blom.
Tistlar, mjölkört och kirskål betraktar många
som ogräs, men bina är av en annan åsikt.

Hösten
Det gäller att skapa en trädgård eller rabatt
som fortsätter att blomma även när sommaren
är slut. Pollinerarna kommer att fortsätta att
leta näring ända tills det blir för kallt att
flyga.
Kärleksört, malva, och stockros har lång
blomningstid, ända till oktober. Syrenbuddleja,
som också kallas fjärilsbuske, blommar sent
och ljung kommer först i augusti – september.
Citronmeliss ger nektar under flera månader.
Det gäller även lavendel, gurkmeja och många
andra kryddväxter.
Höstaster och rudbeckia hänger med ända till
oktober. Luktreseda blommar länge men måste
förodlas tidigt från frö. Även verbena sås
tidigt.

Vet du det här om
pollinerande insekter?
Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som vi
är starkt beroende av. En tredjedel av den mat
vi äter är pollinerad. De flesta fruktträd
pollineras. Detsamma med bärbuskar. Även
grönsaker som tomat, squash, bönor och gurka.
Blåbär och lingon likaså, jordgubbar och
smultron behöver även pollineras.
Det finns många arter av pollinerande insekter:
humlor, bin, blomflugor, getingar, skalbaggar
och fjärilar. I Sverige finns ca 270 arter av
bin. De flesta av dem är solitärbin och bor i
marken. Endast honungsbin bildar samhällen
som övervintrar. De kommer ut på våren när
det är ca 10-12°.
Många pollinerare är generalister, det vill säga
de hittar näring i många olika blommor, medan
en del är specialister som kräver någon eller
några växter för att få sin näring. Det gör att
en mångfald av växter bör finnas om man vill
ha ett rikt pollinerarliv. Andra flyger inte så
långt, så där ska boplats och blommor vara
nära varandra. Honungsbin däremot ger sig iväg
flera kilometer för att finna nektar. De kan
också berätta för varandra genom sin bidans
var de hittat rikligt med blommor. När bin och
humlor flyger långt för näring kan höga
byggnader bli barriärer och hindra deras
förflyttning. För att tillgodose så mångas
behov som möjligt ska det finnas landningsplatser inom korta avstånd: rabatter, buskage,
ängar, trädgårdar, kolonilotter, rondeller.
Pollinerare har funnits på jorden i miljontals
år, så de har klarat av att anpassa sig till
växlande förhållanden. Men idag hotas de av
miljögifter och sjukdomar som försvagar dem.
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Pollinerande insekter behöver mycket
hjälp.

Snurr och surr i trädgården
Planera tidigt vilka växter du vill ha. Ta reda på
vilka växter som både du och bina attraheras av.
En del växter går att köpa som plantor, så är även
fallet med buskar och träd. Men andra växter ska
frösås och till och med förodlas. Då gäller det att
starta i god tid på våren.
Tänk också på att låta en del ogräs växa till blom.
När du ser hur bina dras till dem kanske du slutar
betrakta dem som icke-önskvärda! Gräsmattor är
visserligen vackra men ger inte pollinerande
insekter något utbyte. Klipp mer sällan och med
högre klipphöjd, då klarar sig maskrosor och
vitklöver. Riktigt bigodis. Överväg att låta en del
bli äng. Slå med lie en eller två gånger så kommer
många blommor att flytta in. Då ökar du den
biologiska mångfalden och det blir snurr och surr i
trädgården.
Låt döda grenar ligga kvar på marken. Många
insekter hittar näring och boplatser i sådan ved.
Komposter och rishögar bör också finnas. De ger
skydd och boplaster.

Pollinerarvänlig Park
Nationalstadsparken som årligen har miljontals
besökare firar 25-årsjubileum 2020. Parken som
ligger inom Stockholm, Solna och Lidingö innehåller
många olika landskapstyper och har en viktig
funktion som rekreationsområde.
Projektet Pollinerarvänlig Park har som mål att
göra Nationalstadsparken till en oas för
pollinerande insekter. Det drivs av Förbundet för
Ekoparken, Kungl. Djurgårdens Förvaltning och
Vetenskapens Hus, delvis med medel från
Länsstyrelsen. Bland annat kommer områdena längs
Bergiusvägen och vid Frösundavik att restaureras
och göras pollinerarvänliga.
Stockholm Loves Pollinators är ett initiativ som
vill att hela Stockholmområdet ska värna och
gynna pollinerande insekter.
Pollinerarvänlig Park stöds av Bin i Stan, som
levererar kunskap om växter och
pollinerarstrategier - Frösundaviksparken AB en
grupp som ligger bakom restaureringen av området
vid Royal Park Hotel - Plantagen, som medverkar
med växter och råd för plantering på balkonger.
Kontakt: info@ekoparken.org

