
Slottsskogen

Handledning om miljöer 
för pollinatörer 
i Fruktlunden

Detta dokument beskriver överskådligt vilka inslag i Fruktlunden som 
gynnar pollinatörer. Beroende på säsong kommer Fruktlundens växtlighet 
och utseende variera. 



Slottsskogen

Det är viktigt att det finns många olika miljöer (äng, bryn, skog mm) med 
många olika växter i naturen. På så vis hittar de flesta pollinatörer både mat 
och boplats. 

Här är sådant som man själv kan välja att göra för att pollinatörer ska trivas.

Oklippt gräsmatta: En kortklippt gräsmatta är som en öken för pollinatörer. 
Om man låter gräsmattan, eller delar av gräsmattan, växa upp kommer det 
finnas mer mat åt pollinatörerna. Vanliga växter så som klöver och mask-
rosor är populär mat! Den som har möjlighet kan anlägga en liten äng ge-
nom att ta bort grässvål och så ängsfröer.

Att se till att det finns växter under hela säsongen är bra, till exempel
genom att ha tidiga vårblommor i sin trädgård.

Fruktträd och odlade växter: I Fruktlunden finns många olika fruktträd. 
Trädens blommor är populär föda för pollinatörerna. Det är inte bara frukt-
träd och bärbuskar som pollinatörer gillar utan man kan också med fördel 
planetera och odla andra växter som pollinatörer gillar, till exempel gräslök 
(som får lila fina blommor när den blommar) och syrenbuskar.

Död ved, sand och insektshotell: Pollinatörer behöver inte bara mat utan 
också boplatser. Var pollinatörer bor varierar men många vilda bin gör hålor 
i sand eller lägger ägg i håligheter i gammal död ved. Att göra en sandbädd 
eller att låta död ved ligga kvar i trädgård och naturen är därför ett bra sätt 
att hjälpa pollinatörerna. 

Att tillverka ett insektshotell är ett annat alternativ. Det finns en uppsjö med 
modeller på insektshotell som man enkelt kan göra själv. Se till att läsa på så 
att de blir rätt utformade (tex behöver djup på hål som borras vara minst 10 
cm djupa). 


