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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. skapar livsviktiga
biotoper som bidrar till att bevara och främja den  biologiska
mångfalden.  

Under hösten finns det massor du kan göra för att gynna biologisk
mångfald i din trädgård. Här listar vi 14 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
- för ökad biologisk mångfald

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

superenkelt för alla trädgårdsägare att 
 gynna biologisk mångfald. 



Vem drömmer inte om en vacker perennrabatt som
spirar i kapp med vårsolen, dunderblommar under
sommaren och som står ända tills frosten. En rabatt
som blommar under hela säsongen innebär inte bara
ögongodis för oss trädgårdsägare. Den blir även en
stående festinbjudan till alla pollinerare. Den största
anledningen till att pollinerare minskar är blombrist.
Genom att plantera en rabatt gör du en stor insats för
den biologiska mångfalden. 

Tvärt emot vad många tror är det faktiskt hösten som
den bästa tiden att plantera. Marken är naturligt och
jämt fuktig och temperaturskillnaden mellan natt och
dag är relativt liten. Dessutom behöver inte växterna
lägga tid på att blomma utan kan i lugn och ro fokusera
på att rota sig ordentligt.  

.

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

TVÅ SÄTT VÅRLÖKAR

ETT

Välj rätt växt till rätt plats. Det ger en lättskött rabatt  som kräver minsta möjliga skötsel. Dessutom blir
soldyrkande växter gängliga och trista i skuggan och skuggväxternas blad bränns sönder om de placeras i direkt
solsken.  
Bestäm dig för vilka färger du vill ha och håll dig till det

    Tips för en lyckad mångfaldsrabatt

 

Finns det något sötare vårtecken än en
yrvaken humledrottning som tumlar runt
bland vårlökarna på jakt efter mat? Tidiga
vårlökar är superviktiga för vårens första
bin och humlor. Sorter som är poppis hos
pollinerare är bl.a. Vårkrokus, Skilla,
Trädgårdsiris och Påskliljor. Köp perenna
lökar, dvs. lökar som återkommer år efter
år. Det blir mindre arbete för dig och
färre löktransporter. 

Ekologiska lökar
är bättre för

pollinerare och
planeten

PLANTERA MASSOR AV BLOMMOR

Ställ gärna ut blomfat med
vatten lite här och där i

rabatterna. Vattenblänk är
vackert och gör insekter och

fåglar glada under varma
sommardagar. 

Olika former på blommorna skapar vackra kontraster, spiriga och
runda blommor blir snyggt ihop. 
Plantera fler av samma sort för maffig effekt eller skapa vackra
kombinationer som du upprepar för att få en harmonisk uttryck. 
Placera de högsta blommorna i bakkant.



FANTASTISKA MÅNGFALD

Biologisk mångfald kan enkelt beskrivas som variationen av växt-och djurarter. Den
biologiska mångfalden är resultatet av miljoners och åter miljoners år av evolution där alla
arter har utvecklat sin plats och sin funktion i ett sinnrik och delikat ekosystem. Det gäller
från minsta insekt till största elefant. Men ekosystemet är också känsligt eftersom det
bygger på beroende. En art kan inte leva utan en annan art som i sin tur är beroende av en
tredje osv. 

Biologisk mångfald är inte något som existerar i ett
naturskyddsområde någonstans långt bort. Biologisk mångfald
finns överallt. Ta på dig mångfaldsglasögonen och kika ut i
trädgården så kommer du se massor av exempel på detta. Kanske
får du syn på Blåklocksbiet vars larver enbart kan äta pollen från
Blåklockor. Eller Röllikan som är värdväxt åt inte mindre än 39 olika
insektsarter. Försvinner Röllikan tar den alltså med sig 39 andra
arter in i artdöden. 

Det vackra i kråksången är att eftersom biologisk mångfald finns överallt har vi alla möjlighet
att bidra till att vända skutan. Självklart behövs det modiga politiska beslut och
omställningar av befintliga ekonomiska strukturer men, 2,6 miljoner trädgårdar! En yta
större än Blekinge. Klart det spelar roll. När vi ser och behandlar trädgården som en del av
ekosystemet och som ett livsrum för tusentals olika arter skapar vi tillsammans gynnsamma
biotoper (levnadsmiljöer) som i praktiken har en reell positiv påverkan på arters chanser till
överlevnad. Snyggt som tusan blir det också, eller hur?

Många arters existens är
beroende av Röllekan. Ett 
 stort ansvar som denna söta
perenn axlar med bravur. 

Artdöden. Det är ingen rolig historia. Världen står inför en enorm
förlust av biologisk mångfald med 1 miljon arter som hotas av
utrotning om vi fortsätter leva på som vanligt. Detta får bara inte
ske, av många anledningar. Till exempel eftersom vi då även
utrotar oss själva. 

Mångfaldsträdgård



GÖR ETT IGELKOTTBO AV LÖV
FYRA

TRE
PLANTERA TRÄD

Träd är fantastiska! 
De skänker skugga och absorberar värme under

heta sommardagar. För den biologiska
mångfalden är de superviktiga då de ger skydd,

mat och husrum till tusentals olika insekter, men
även fåglar, ekorrar etc. På våren är blommande
träd en oersättlig källa till mat för pollinerare.  

 
Som om det inte vore nog gör träden så att vi kan

andas. 95 % av syret vi drar ner i våra lungor är
ett resultat av trädens fotosyntes. Träd binder

även koldioxid. En kubikmeter träd binder ett ton
koldioxid. I Sverige släpper vi ut 4,45 ton koldioxid
per person och år (2019). Tänk om alla Sveriges
2,6 miljoner trädgårdar skulle få tre nya träd i år.

Då skulle det  börja det hända grejer. 

Psst! Längst
bak i foldern
hittar du en
lista på
pollinerarnas
favoritträd. .   

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. Kolla igenom lövhögarna i vår innan
du kör igång en vårstädning.  

Ps. har du inga igelkottar? Tänk på att massor av andra djur blir glada
över att få slå ner bopålarna i mysiga lövhögar.  Ex. spindlar som äter
bladlöss och andra skadeinsekter, samt skalbaggar som bland annat
bryter ner organiskt material till jord.



LÄGG FALLFRUKT 
I KOMPOSTEN

FEM

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. 

SJU

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!

ÄLSKA DINA DAGGMASKAR

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. 

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
insvept i rimfrost en kall
decemberdag är dundervackert. 

LÄMNA FRÖSTÄNGER TILL FÅGLARNA

SEX



PLOCKA EGNA BUKETTER

 ÅTTA 

En säck planteringsjord som säljs på plantskolorna består till
80 procent av torv. Det är synd eftersom torv i själva verket
består av mossa som har lagrats i marken under hundratals år
och alltså är en ändlig resurs. 

Eldning av torv för värme och el har minskat de senaste
årtiondena vilket är positivt eftersom torv i koldioxidsynpunkt
är lika illa som fossil olja, gas eller kol. Torv klassas som ett
fossilt bränsle av FN:s klimatpanel IPCC. 

När vi använder torv i trädgården bryts torven ner vilket
genererar lika mycket utsläpp som när man bränner torv.
Processen går långsammare men koldioxidutsläppen blir på
sikt desamma som när torven eldats upp. 

Vidare binder torvmossar dubbelt så mycket kol som
skogarna, samtidigt som det finns ett rikt djurliv och stor
biologisk mångfald i mossarna. En viktig pusselbit för att klara
klimatmålen och rädda den biologiska mångfalden är därför
att sluta bryta torv och återställa torvmossarna. 

Använd din konsumentmakt för att skapa förändring och köp
torvfri jord. Satsa på en kompost för göra egen näringsrik jord
och jordförbättra din befintliga jord istället för att köpa ny. 

NIO

KÖP TORVFRI JORD

Det finns många anledningar att plocka egna buketter från
trädgården. Exempelvis eftersom konventionellt odlade
snittblommor ofta drivs 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 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. Undvik därför att lägga konventionella snittblommor på
komposten eftersom de ämnen som motverkar tillväxten blir
kvar i din odling och kringliggande natur under lång tid. 



TIO

Ihåliga gamla träd har blivit en bristvara.
Därför gör du en viktig insats för den
biologiska mångfalden genom att sätta upp
fågelholkar. 
Fågelholkar används främst som hem åt
fåglar som lägger ägg, vilket de gör på våren
men holken är också ett skydd mot kylan på
vintern. Du kan alltså sätta upp fågelholkar
när som helst under året, även nu i höst. Förr
eller senare flyttar en fågelfamilj in. Tappa
inte modet om det dröjer lite, fåglar föredrar
väderbitna holkar som har några år på
nacken. 

Välj en lugn plats för holken där fåglarna får
vara ostörda, gärna där det finns träd och
täta buskage i närheten. Holken ger ett visst
skydd mot vädrets nycker men placera den
ändå i ett skyddat läge och se till så att det
inte finns grenar som riskerar att stänga igen
ingången.
De flesta fågelarter vill inte ha grannen för
tätt inpå, det gäller speciellt fåglar av samma
art. En tumregel är att ha minst 10–15 meter
mellan fågelholkarna. 

Fåglar trivs där det finns mycket insekter,
mumsiga maskar i jorden, höga träd och täta
buskage. Fåglar är därför en stark indikation
på biologisk mångfald. 

SÄTT UPP EN FÅGELHOLK

FÅGLAR GÖR DIG
LYCKLIG

*Enligt en forskningsstudie i 26
europeiska länder höjer

fågelsång lyckonivån
motsvarande en löneförhöjning

på 1000 kr i månaden. 
 
 *2012 European quality of Life Survey



TOLV LYFT KRONAN

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

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. 

SAMLA FRÖN OCH GE BORT BLOMSTERGLÄDJE

ELVA

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. 

Ett annat sätt att få fler plantor är att dela perenner. Inte minst när perennerna har
några år på nacken, då mår de bra av att delas. 



TRETTON

Välj en solig plats i trädgården. Platsen behöver inte vara jättestor om du inte vill. Ett par
kvadratmeter räcker. 
Ta bort eventuell gräsmatta (att så ängsfrö direkt i gräsmattan funkar i princip aldrig)
Blanda gärna ut befintlig jord med sand för att magra upp jorden. Ängsblommor älskar mager jord. 
Tag en hink och blanda ängsfrö med några nävar av den sandblandade jorden och strö ut. 
Vattna ordentligt men varsamt för att förhindra att fröna rinner bort. Att vattna som ett stilla
sommarregn är en bra tumregel. 

Ängar har under årtusenden hållits öppna av betande boskap och har då utvecklat en unik biologisk
mångfald som pollinerare är beroende av. I dagens jordbruk  har de flesta ängar rationaliserats bort
med akut blombrist som följd och just blombrist är den största anledningen till att pollinerare minskar. 
 Genom att anlägga en äng i trädgården gör du en viktig insats för bin, humlor, fjärilar och andra
nyttoinsekter. 

Hösten är perfekt tid för att anlägga äng som kommer blomma vackert nästa sommar. Blev du ängsugen
nu? Då gör du såhär:  

Skötsel
Vad gäller skötsel behöver du inte göra särskilt mycket förrän ängsblommorna blommat över. Då ska
ängen slås. Vill du vara riktigt hardcore införskaffar du en lie att slå ängen med. Vill du göra det enkelt för
dig klipper du ner ängen med en trimmer. Det går faktiskt lika bra. Därefter låter du blommorna ligga
någon vecka och fröa av sig innan du samlar ihop resterna och slänger på komposten. Hjälp gärna
ängen på traven genom att skaka blommorna för att få ut så mycket frön som möjligt. 

Genom att ta bort blomresterna förhindrar du att de förmultnar på plats. Förmultnade växtdelar gör
jorden mull-och näringsrik vilket ofta är väldigt bra men med ängar är det tvärt om. De vill ha mager och
näringsfattig jord för att blomstra. 

LYCKA TILL!!

ANLÄGG EN ÄNG

Vi har startat 
#ängsupproret för att få fler
gräsmattor att blomma till
förmån för pollinerare. Läs

mer på vår hemsida
livfullatradgardar.se  

och bli en del av
ängsupproret du med!



.

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

VAD ÄR POLLINERING, EGENTLIGEN?

Vildbin är de mest effektiva
pollinerarna. Genom att flyga från
blomma till blomma i jakten på mat
överförs pollenkornen från blomma A
till blomma B och nya frön, frukt,
grönsaker och bär kan bildas. 

 

90 % av de växter som alla vilda
djuren äter är beroende av

pollinerare. Utan pollinerare skulle
de vilda djuren svälta ihjäl. 

Det pratas mycket om den enorma nytta som pollinerare gör. Men vad är
egentligen pollinering och varför är vi beroende av den? För dig som tycker att
högstadiets biologilektioner känns avlägsna kommer här en snabbrepetetion.  

Bin, humlor, fjärilar och många andra insekter lever av pollen och nektar som finns i
växternas blommor. I jakten på mat tumlar insekterna omkring i blomman för att därefter
flyga vidare till nästa blomma, och till nästa och nästa. Då får de med sig pollenkorn från
blomma A till blomma B osv. och det är då som magi uppstår. För att blomma B ska kunna
bilda frön som blir till nya växter, bär eller frukt behöver blommans honliga del, det så
kallade märket, bli befuktat med pollenkorn från pistillen (blommans hanliga delar) hos
blomma A. När blomman är befruktad startar processen med att bilda frön, frukt eller bär.
Hela 90 procent av alla växter är beroende av pollinerare för att kunna föröka sig. Om
pollinerarna skulle försvinna försvinner även alla växter, grönsaker, frukter och bär. Hua!

Men det slutar inte här, för att växtens avkomma ska bli frisk och av
god kvalitet behöver blomman pollineras inte en gång, utan flera
gånger. En jordgubbsblomma behöver pollineras i genomsnitt 7
gånger från lika många olika jordgubbsblommor för att bli en röd,
smarrig och jordgubbe. Detsamma gäller blåbär, äpplen, smultron, ja
i princip alla bär och frukter. Tack och bock till pollinerarna, eller hur!

A B 75 % av alla grödor som odlas inom
jordbruket är beroende av

pollinerare. Utan pollinerare skulle
det bli akut matbrist. 



FJORTON

LÄMNA ETT NATURLIGT 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. 
I dagens rationaliserade jordbruk
städas döda träd snabbt bort och
därmed även vedlevande insekters
möjlighet till mat och husrum. Ett
annat knep är att använda tjockare
grenar som installationer i
rabatten. Speciellt i
woodlandrabatter blir det
göörsnyggt. Pröva! 

.

I

Ett dött träd 
som får ligga kvar är

mer levande än
någonsin och kan

husera fler än 1500
olika arter. 

Honungsbin som lever tillsammans i en bikupa kan stickas
om de blir trängda. Vildbin däremot är mycket fredliga och
sticks nästan aldrig trots att alla honbin har en gadd.  OM de
skulle stickas är gadden så pytteliten att den inte rår på
människans hud. Med andra ord, att vildbin sticks är
extremt ovanligt och om de skulle stickas märker du inte av
det. 

Visste du förresten att även humlor räknas som ett bi. 
I Sverige finns det 40 stycken olika humlearter. 

STICKS BIN?



TRÄD, BUSKAR OCH PERENNER 
SOM ÄLSKAS BIN OCH FJÄRILAR

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

 Blomstertobak, Fackelblomster,
kryddor, Trädgårdsnattviol,

gammeldags rosor, Prästkrage,
enkla Pioner, Heliotrop, Kaprifol,

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

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

Verbenor och Såpnejlika

.

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 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

enkelblommande
Rosor.



  Kunskapsspridning om biologisk mångfald 
  Design och anläggning som gynnar biologisk mångfald

Ur känslan av obehag och maktlöshet föddes ett jäklar anamma. Vi måste göra något! Vad kan vi?
Trädgård & kommunikation. Vad älskar vi? Trädgård & kommunikation. Forskning visar att
trädgårdar har stor potential att gynna biologisk mångfald. Perfekt! Vi startar ett företag som
erbjuder trädgårdstjänster med genomgående mångfaldsfokus och kommunicerar hur och
varför vi gör det. Yes! 

I slutet av 2018 startade Livfulla Trädgårdar och sedan dess arbetar vi målmedvetet med två
fokusområden: 

1.
2.

OM LIVFULLA TRÄDGÅRDAR 

Sommaren 2018. Hetta. Gula björkar redan i juli. Luften stod still, trädgården vissnade och det
brann i skogarna. Klimatförändringarna var här och de var på riktigt. Mitt i allt detta,
larmrapporter om att vi står inför den största artdöden sedan dinosaurierna dog ut. En miljon
arter riskerar att försvinna. Men denna gång var det inte på grund av en meteorit utan på grund
av oss människor. 

 

Design och anläggning av trädgårdar med fokus på vacker och livfull 
estetik och högt miljövärde.  

Design och anläggning av innergårdar, terrasser och grönytor i stadsmiljö 
med fokus på vacker och livfull estetik och högt miljövärde. 

VI ERBJUDER
Försäljning av designpaket med färdigdesignade perennrabatter som 
gynnar pollinerare

Skräddarsydda trädgårdskurser IRL eller digitalt

Inspirerande föreläsningar om den magiska kombinationen 
trädgård, biologisk mångfald. IRL eller digitalt.

Läs mer om våra tjänster på livfullatradgardar.se eller mejla direkt till info@livfullatradgardar.se

Välko
mna!

Sofia & Raisa


