
Tillsammans bildar våra 
trädgårdar en grön värld som  
har stor betydelse för den 
biologiska mångfalden.

Vi är många som vill värna om naturen och kämpa för en 
bättre miljö. Naturskyddsföreningen har idag 221 000 
medlemmar – rekordsiffror som hjälper oss att sätta kraft 
bakom ord och handling.

I Skåne finns 28 kretsar. Gå med du också och lär dig mer 
om det vilda livet i din närmiljö och hur du bäst hjälper till 
att skydda det! 

Läs mera på vår hemsida naturskyddsforeningen.se  
Här hittar du också fram till den krets som finns närmast dig.

Så får du en
levande trädgård
Har du en bit jord har du också möjlighet att skapa en levande trädgård.  
Här kan du göra skillnad till det bättre för klimatet, miljön och för det vilda 
livet. Fåglar, humlor, vildbin, fjärilar, igelkottar och en mängd andra varelser 
är beroende av att du erbjuder dem skydd och mat. I gengäld pollinerar de 
din frukt, äter upp dina bladlöss och bjuder dig på fågelsång och humlesurr. 
En levande trädgård är en trädgård i naturlig balans. Och den ger mat åt 
både dig själv och alla andra som lever i den.

Naturen  
behöver dig!



Odla egen mat 
Något av det klimatsmartaste vi kan göra är att odla vår egen 
mat. Den behöver inte fraktas en enda kilometer för vår skull, 
och vi kan vara tryggt förvissade om att den är framtagen utan 
gifter.  Även en liten trädgård kan ge förvånansvärt mycket att 
skörda, i synnerhet om man satsar på frukt och bär. Pallkrags
odling är lätt att lyckas med; här kan man skörda alla sorters 
goda och nyttiga grönsaker.Vi vill ha blommor för att de är vackra, men de är dess utom livsviktiga för att 

livnära humlor, vildbin och fjärilar. Låt örterna gå i blom för deras skull, odla 
lavendel, gurkört, kransveronika och enkla, gammaldags blommor som akleja, 
stockros, ringblomma och ärtväxter av olika slag. Superkultiverade, sterila 
F1hybrider eller täta fyllda sorter har inget att ge den som söker nektar och 
frömjöl.

Klätterhortensia och kaprifol hör till favoriterna bland klätterväxterna, och 
murgröna som gått i blom ger vildbina deras sista festmåltid före vintern.

Giftfri zon
Det är du som bestämmer att din 
trädgård ska vara en giftfri zon. 
Ogräset rensar du bort för hand, blad
lössen kan du spola bort med vatten 
och får hjälp att bli av med resten av 
små fåglar, nyckelpigor, blomflugor 
och getingar. Undvik konstgödsel – 
välj naturgödsel, gräsklipp eller att 
närings vattna med nässelvatten, som 
du får genom att lägga nässlor i vatten 
och späda ut det koncentrat du får 
med mera vatten.

Humlor, vildbin & fjärilar  
behöver blommor

Viktigast av allt:
träd och buskar
Träden är viktiga för en trädgård. Förutom att de skänker oss 
skugga och friskare luft, ger de boplats, mat och skydd åt fåglar 
och insekter. Egna fruktträd ger dig garanterat ekologiska 
äpplen, plommon, päron eller körsbär. Den ljuvligt vackra 
vårblomningen kommer lagom till de första humlorna vaknar 
och börjar leta efter pollen och nektar att äta upp sig på. 

Det finns många blommande buskar och träd som uppskattas 
av såväl fåglar som humlor och vildbin. Täta häckar har också 
stort värde  här kan de söka skydd och bygga bo.

Sopa in en del av höstlöven i ett skyddat hörn. Kanske söker 
sig en igelkotte tacksamt dit för att sova vintersömnen.

Värdefulla träd och buskar
π Alla fruktträd
π Olika rönnar 
π Krusbär
π Vinbär

π Syrenbuddleja
π Aronia
π Häggmispel
π och många fler


