
Bi-drag till pollinering – här hjälper vi bin och andra pollinatörer

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen 
att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer 
genom att:

• samordna och vägleda de aktörer i länet som har 
verksamheter som direkt eller indirekt påverkar 
förutsättningarna för vilda pollinatörer,

• sprida information och upplysa om hot och 
möjligheter,

• främja pollinatörer inom naturvården genom 
anpassad skötsel av skyddade områden, riktade 
åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter 
samt arbete inom ”hot spots” som är områden i 
Sverige av särskild vikt för att bevara vildbin,

• fördela bidrag inom LONA-pollinering till 
kommuner.

Läs mer på:

lansstyrelsen.se/skane
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Utan pollinerande insekter blir det ingen 
frukt och inga nötter, frön och bär. Bin är våra 
viktigaste pollinatörer. Samtidigt riskerar drygt 
80 av våra svenska biarter att dö ut. Men vi 
kan vända det kritiska läget – och alla kan 
bidra. På skylten kan du lära dig mer 
om våra fantastiska pollinatörer och 
vad du kan göra för att hjälpa dem.

Bi är bäst
Det är många olika insekter som hjälper 
till med pollinering av växter – allt från 
blomflugor och skalbaggar till fjärilar och bin. 
Överlägset bäst är bina. 

Ungefär 300 arter vilda bin har påträffats i Sverige. 
Honungsbiet (tambiet) är en art, sedan finns det 40 
humlearter och resten är solitära bin. Honungsbiet 
och de flesta humlor lever tillsammans i samhällen, 
medan solitärbinas honor bygger ett eget bo där 
hon föder upp sina larver. 

Stora förändringar på kort tid
De senaste 150 åren har binas omgivningar förändrats 
dramatiskt. Från en dignande buffé på blomstrande 
betesmarker och slåtterängar, till dagens vidsträckta, 
enformiga ytor med granodlingar, åkrar och 
bebyggelse. Därför måste vi hjälpa till med boplatser 
och mat för att våra vilda bin ska klara sig. 

Bon i sand och i döda växter
Många vildbin gräver sina bon i bar, solvarm sand. 
Andra bygger bo i solbelyst död ved eller i stjälkar 
med mjuk märg, som hos fläder och hallon.

Förr var dessa boplatser vanliga i jordbruksland-
skapet men idag har de flesta växt igen eller tagits 
bort. Vägkanter, skogsbryn, åkerholmar, trädgårdar 
och gamla sandtag är några exempel på miljöer som 
vi idag kan utnyttja för att få fler boplatser till de 
vilda bina.

Från vårens sälg till höstens fibblor
Vildbin är helt beroende av att det finns gott om 
nektar- och pollenrika växter nära boet. Flera av de 
svenska bina samlar pollen från bara en eller ett fåtal 
växtarter och är därför extra känsliga när landskapet 
förändras. De vårpigga arterna kan vakna eller 
kläckas redan i mars, medan de senare arterna kan 
besöka blommor ända in i september. Därför måste 
det finnas gott om blommande växter med olika 
utseende och blomningstid under hela bisäsongen.

Fibblor
Blomningstid: 
maj-september

Hjälpa – varför och hur?
Omkring 90 % av världens vilda växter och 75 % 
av världens odlade grödor är helt eller delvis 
beroende av pollinerande insekter. Då är det lätt 

att förstå varför vi behöver ändra våra vanor 
och hjälpa insekterna. 

Det finns många olika hot mot pollinering. 
Några exempel är brist på blomrika miljöer 
och marker med blottad sand, brist på 
gamla lövträd och död ved, och inte minst, 

användandet av gifter i jordbruk, skogsbruk 
och trädgårdar. 

Tretton arter av svenska bi har redan dött ut – nu 
får vi hjälpas åt och se till att det inte blir fler. 

Några tips:

• Låt trädgård eller balkong blomma från mars 
till september med en mångfald av nektar- 
och pollenväxter. 

• Skapa sanblottor, insektshotell och insektsbad.

• Köp mat som är odlad med så lite gifter som 
möjligt och odla gärna själv.

Du kommer att belönas med en levande 
trädgård eller balkong. Goda och nyttiga bär och 
örter får du på köpet. 

❶ Tidigt på våren blommar sälgen med massor av pollen till nyvakna eller nykläckta bin. 
Skogsbrynen är viktiga – de ska vara böljande och blommande. ❷ Våra trädgårdar kan 
bidra med blommande fruktträd, bärbuskar och örter. ❸ Låt vägrenarna blomma hela 
säsongen med en mångfald av örter. ❹ Sand och grus i söderläge med glest växttäcke – 
här kan bina bygga bo. ❺ Låt gamla, döda träd vara kvar – då kan skalbaggar, fjärilar och 
bin hitta boplats. ❻ Obrukade åkerkanter med växter som blommar under lång tid ger 
våra bin extra mat. ❼ Stengärdsgårdar, åkerholmar och lähäckar med blommande träd 
och buskar ger skydd för vinden, boplatser och mat. ❽ Städa mindre! Högt gräs med 
sorkhål, döda grenar av björnbär och fläder blir boplatser åt humlor och bin.

Ängsvädd
Blomningstid: 
augusti-september

Det lilla ärttapetserar-
biet samlar pollen 
från ärtväxter. Boet 
i sanden tapetseras 
med bladbitar från 
björk eller rosor.

Käringtand
Blomningstid: 
juni-september

Rödklint
Blomningstid: 
juli-oktober

Blåklocka
Blomningstid: 
juli-september

Sandvita 
Blomningstid: 
maj-september
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Sälgen är livsviktig för nyvakna bin och fjärilar.
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Många vildbin 
bygger bo i 
sandig jord. 
Äggen läggs 
på klumpar 
av pollen.
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