
Du kan också gynna bin och humlor genom att plantera eller så 
ettåriga blommor som har mycket nektar och pollen, t.ex. 
tagetes, röd solhatt, rosenskära, ringblomma, honungsört. 
Se mer tips om bivänliga blommor på:  www.räddabina.nu 

En annan hjälp är att sätta ut bihotell på ett soligt ställe i 
trädgården. Du kan göra ett bihotell själv genom att borra hål i 
en träkloss. Se mer info om det på: www.räddabina.nu   

Tidigt på våren när övervintrande humlor och bin börjar flyga ut
är ett ofta ont om mat för dem. Därför är det extra viktigt att 
det finns tidigblommande växter, som sälg (har massor med 
pollen) och t.ex. krokus. Det är bra att ha både tidiga och sen-
blommande växter så att det finns tillgång till nektar under en 
lång period. Vitklöver blommar länge och är en av humlornas 
favoritblommor.
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Hjälp bin och humlor genom att
lämna en del av gräsmattan

oklippt 

Lokala råd om hur du kan göra. 
Gäller för Västernorrlands län.



Antalet vilda bin inkl. humlor har minskat starkt de senaste 
åren pga kemiska bekämpningsmedel, ändrat odlingslandskap 
och för lite blommande mark.

En blomsteräng ger bra föda för humlor, bin och fjärilar. Ängen 
bjuder på många olika växter och en lång blomning. Blomman-
de träd och buskar som sälg, rönn, fruktträd, bärbuskar och ny-
ponbuskar är också mycket bra för humlor och bin. 
Ju mer humlor och bin i din trädgård, desto större frukt- och 
bärskörd får du !

I trädgården kan du låta en del av gräsmattan bli blomsteräng. 
Jorden innehåller ofta en del blomfröer som kan gro och växa 
upp om de får möjlighet. Annars kan du hjälpså lite ängsblom-
mor.

Gör så här:

1. Välj ut hörn eller fläckar, gärna flera kvm, där du låter bli att 
klippa gräset.

2. Sluta med alla former av gödsel, när marken blir magrare 
gynnas  blommor.

3. Använd inga kemiska ogräsmedel, t.ex. medel mot 
maskrosor dödar alla blommande örter.

4.  Om du har en tät gräsmatta, dra med kratta eller annat 
redskap så att du får strimmor av bar jord. Så ut ängs-
blomfrön (ex. prästkrage, blåklocka, rödklöver) i dessa 
strimmor på våren eller i början av hösten.
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5. Vänta till det har blommat färdigt och 2-3 veckor till för att 
fröna ska hinna mogna (ofta i mitten av augusti, innan du 
slår av de blommande ytorna med trimmer eller lie.

6. Låt det avslagna materialet ligga kvar i 2-3 dagar, då hin-
ner fröna lossna och falla till jorden, räfsa sedan ihop och 
ta bort. I början av hösten kan du klippa med gräsklippare 
om gräset växer i höjden.

Efter 2-3 år kan den oklippta delen av gräsmattan se ut unge-
fär som bilden nedan.  Foto: Staffan Landström

Om gräset fortsätter att vara för frodigt så att blommorna har 
svårt att konkurrera, så behöver du utarma jorden. Klipp gräs-
mattan flera gånger under försommaren och ta bort grönmas-
san. Du kan även lägga på ett tunt lager sand om jorden är le-
rig. Efter ett par år kan du gå över till sensommarslåtter.

      Sid. 3


