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2, 6 miljoner! Så många trädgårdar finns det i Sverige idag. Tänk om alla
dessa trädgårdar skulle vara med och gynna den biologiska mångfalden.
Till exempel genom att plantera växter som gynnar bin och fjärilar, eller
genom att låta en hög med grova grenar bli mat och husrum till
vedlevande insekter. Eller om varje trädgårdsägare skulle älska sina
daggmaskar, slänga fallfrukt i komposten och låta en lövhög ligga kvar
som sovplats till den numera rödlistade igelkotten. Vilken
trädgårdsrevolution det skulle bli!

Trädgården är en del av naturen och det ekologiska systemet. Forskning
visar att vi trädgårdsägare, genom att bjuda in liv i våra trädgårdar i form
av blommor, buskar, träd, insekter, fåglar, grodor etc. bidrar till att
bevara och främja den  biologiska mångfalden som vi människor är
beroende av för att kunna leva här på jorden.

Under hösten finns det massor du kan göra för att gynna biologisk
mångfald i din trädgård. Här listar vi 10 enkla tips som gör verklig
skillnad och som gör Dig till en viktig del av trädgårdsrevolutionen.  

När alla gör något, då händer det grejer!

Mångfaldshälsningar, 

Sofia & Raisa

DAX FÖR TRÄDGÅRDSREVOLUTION
- med biologisk mångfald som mål

Sofia & Raisa är grundare av företaget
Livfulla Trädgårdar med målet att göra det

superenkelt för alla trädgårdsägare att 
 gynna biologisk mångfald. 



ETT
PLANTERA MERA! 

När hösten tagit sitt grepp om trädgården är det hoppingivande
att plantera blomsterlökar. De ger ett löfte om att vi går mot
våren trots allt. Blommande vårlökar är vackra att titta på förser
nyvakna bin och  humledrottningar med livsviktg föda. Vårlökar
som gillas av pollinerare är bl.a. vårkrokus, skilla, trädgårdsiris
och påskliljor. Vackra sommarlökar som innehåller mycket nektar
och som brukar ratas av rådjuren är alla lökar inom alliumsläktet.
Kika gärna efter ekologiska lökar, de har drivits upp utan
kemikalier och är bättre för pollinerare och för vår natur. 

TVÅ
SÄTT VÅR OCH SOMMARLÖKAR

LYFT KRONAN
TRE

Hösten är en bra tid för trädbeskärning då träden
går in i vila och inte ska producera blad, blommor
eller frukt. Har du ett träd som skymmer solen och
som tar för mycket plats i trädgården. Ett tips är att
lyfta kronan istället för att ta ner trädet. När du lyfter
kronan tas trädets nedersta grenar bort vilket ger
rymd och ljus samtidigt som trädet med alla dess
goda egenskaper får stå kvar. Du kan även välja att
gallra ur kronan för samma effekt. 

Hösten är den bästa tiden att plantera. Marken är
naturligt och jämt fuktig varför du inte behöver
vattna så mycket. Temeraturskillnaden mellan natt
och dag är relativt liten och plantorna behöver inte
lägga kraft på att blomma utan kan istället lägga kraft
på att rota sig ordentligt. Perenner, buskar och träd
funkar bra att plantera ända tills tjälen kommer.

Ge växten en
ordentlig rotblöta
vid plantering. Då
har de lättare att
etablera sig. 

En enda ek ger
mat och husrum
till fler än 1000
olika arter.  



FYRA

Allt trädgårdsliv börjar i jorden och för att få bra jord ska du göra daggmasken till din bästa
vän. Ett enkelt sätt att bjuda in till vänskap är att mata dem med nedfallna löv. Lägg ett tjockt
lager (10-20 cm) löv i rabatterna och låt ligga över vintern. Maskarna kommer genast sätta
igång att smaska i sig löven och som tack bajsa ut utomordentligt näringsrik jord sk. hummus.
Processen kan fortsätta långt in under vintern då lövtäcket isolerar och håller kylan borta. 

Antalet igelkottar har minskat ordentligt de senaste åren
och rödlistades nyligen som "nära hotad".  I oktober /
november går igelkotten i dvala för att vakna till igen i
början på april. Igelkotten föredrar att sova under en hög
av löv och kvistar. Erbjud denna sötnos sovplats genom att
kratta in löv och kvistar i ett hörn av trädgården och låt det
ligga kvar tills vårstädningen. 

FEM
GÖR ETT IGELKOTTBO AV LÖV

SEX

Frukt som ni inte hinner äta upp är
kanonbra att lägga i komposten. En
kombination av blött material (ex
frukt) och torrt material (ex löv och
grenar) skapar den bästa
kompostjorden. 

I en frisk och näringsrik jord
finns det ca. 500 st maskar

per m2. 500 maskar
tillverkar ca. 1 halvt kg
hummus per dygn. En

process som är lika naturlig
som den är genial. Älska

dina daggmaskar!

LÄGG FALLFRUKT 
I KOMPOSTEN

ÄLSKA DINA DAGGMASKAR



SJU
SAMLA FRÖN OCH SPRID BLOMSTERGLÄDJE

Att samla frön är enkelt. Spara för eget bruk eller lägg i små papperspåsar och ge
bort. En personlig och garanterat uppskattad present som sprider massor av
blomsterglädje till människor och bin. 

Så här gör du: 
Klipp av blomsterstänglar och låt dem torka inomhus. 
Vänta någon vecka innan du försiktigt skakar ur fröna på ett vitt papper. 
Klart. 
Förvara dem torrt och mörkt. 

De fröstänger som blir över kan du
låta stå kvar med mycket gott
samvete. De ger mat till fåglarna
under den långa vintern. Dessutom
skapar de vacker stuktur i
trädgården. En kvarstående solros
granerad med rimfrost en kall
decemberdag är dundervackert. 

ÅTTA

LÄMNA FRÖSTÄNGER TILL FÅGLARNA

Domherren är en av de
småfåglarna som stannar i

Sverige hela året. De lever av
frön från tistlar och kardborrar

och festar gärna loss på
 solrosfrön i trädgården.



NIO
LÄMNA ETT OSTÄDAT HÖRN TILL SKALBAGGARNA

Låt ett hörn i trädgården få vara lite huller
om buller där tjockare grenar (gärna av olika
sorters träd) får ligga kvar och bli till
superviktiga bostäder för vedlevande
insekter. Till vedlevande insekter hör
exempel skalbaggar som har en viktig roll i
att bryta ner organiskt material till ny jord.
Vår tids rationaliserade skogsbruk lämnar
inget åt slupen och döda träd städas snabbt
bort och därmed även vedlevande insekters
möjlighet till mat och husrum. Ett annat knep
är att lägga tjockare grenar i rabatten. Det
ger rabatten ett vackert och naturligt uttryck.

I perennrabatten finns många blommor som
passar utmärkt i vas. Senblommande Solhattar,
Solrosor, Rosenflockel och Anisisop är bara några
exempel. Konventionella snittblommor är vackra
men drivs ofta upp i länder utanför EU där
mängden kemikalier inte regleras på samma sätt
som i Europa. Varmare länder har även fler
svampsjukdomar och skadeinsekter varför
användningen av kemikalier och
bekämpningsmedel är skyhög. Hög användning av
kemikalier slår ut den naturliga faunan (även
nyttoinsekter) och skadar grundvattnet. Även de
som jobbar på blomsterodlingar drabbas ofta av
sjukdomar orsakade av kemikalier. En del
kemikalier innehåller ämnen som hämmar
blommornas tillväxt och kan finnas kvar under
lång tid. Ett tips är att undvika att lägga
konventionella snittblommor på komposten
eftersom de ämnen som motverkar tillväxten blir
kvar i din odling och kringliggande natur under
lång tid. 

TIO
PLOCKA IN BLOMMOR FRÅN TRÄDGÅRDEN

Plocka vad du hittar i
trädgården och

komplettera med växter
från naturen. Kanske blir
det inte helt perfekt men
vad gör väl det så länge

man har kul!

Ett dött träd som får ligga kvar är mer levande än någonsin. I en
död ek bor det fler än 1500 olika arter. 



TRÄD, BUSKAR OCH PERENNER SOM
ÄLSKAS BIN OCH FJÄRILAR

Vi älskar blommor som doftar tex.
Lavendel, Röllekor, Anisisop, 

 Blomstertobak, Fackelblomster,
kryddor,  Trädgårdsnattviol,

gammladags rosor, Prästkrage,
enkla pioner, Heliotrop, Kaprifol,

Lejongap, Blåklocka, Nattljus,
Tistlar, Solbrud, Solhattar,
Sommarbuddleja, Strålöga,

Anisisop, Zinnia, Isop,
Stjärnflocka, Kyndel, Hampflockel,

Verbenor och Såpnejlika

.

Visste du att alla FN:s
globala mål är direkt

eller indirekt beroende
av biologisk mångfald för

att kunna uppfyllas. 

Ska du plantera träd?
Skogslönn, Rönnbär, Alm,
Fläder, Bok, Lind, Sälg,
Hagtorn, och fruktträd är
några av mina favorier.  

Se hit! Vi bin dras till blommor
fulla av pollen och nektar. Har

du dessa hemma hos dig
kommer vi gärna på besök:

Klöver Lavendel, Mynta, Timjan,
Citronmellis Isop, Gurkört,

Honungsfacelia, Kungsmynta,
Kärleksört, Ljung, Höstaster,

Nepeta, Malva, Solhatt,
Steppsalvia, Kryddsalvia,

Rosenflockel, Stärnflocka,
Akleja, Perovskia, Höstanemon

och Lungört.   

Bra buskar är Fläder,
Björnbär, Hallon,
Hassel, Kaprifol,

Måbär, Schersmin och
Rosor.


