GYNNA VILDA
POLLINATÖRER

ÅTGÄRDER PÅ
RIDANLÄGGNINGAR

Vad kan ni i ryttarföreningen göra för
att gynna våra vilda pollinatörer?
Mer blommande ängsmark på
anläggningen
• Fundera kring var på ridanläggningen ni skulle kunna ha blommande ängsytor. Kanske finns det
idag gräsbevuxna ytor som är tidskrävande att hålla efter och som
gärna får blomma. Remsor längs
ridbanor, mellan hagar, vid infarter och parkeringar kan vara
sådana ställen.
Pollinering,
en tjänst från naturen
Pollinering bidrar till vår livsmedelsförsörjning och det är extra viktigt att livsmiljöerna för våra vilda pollinatörer bibehålls och sköts om. Här kan alla hjälpa till!
Vilda pollinatörer
Ungefär en tredjedel av den mat vi äter
kommer från växter som pollineras av
bin inklusive humlor samt till viss del
fjärilar och blomflugor. Av dessa bin
är en art vårt tama honungsbi medan
de resterande cirka 300 vildbina lever
fritt i den svenska naturen. Påverkas
bina negativt, så minskar även vår livsmedelsproduktion.
Idag minskar mångfalden av vilda
pollinatörer i ett rasande tempo över
hela världen. Nästan en tredjedel av
alla vildbin i Sverige är rödlistade.

Vildbin behöver egentligen endast två
saker för sin överlevnad; någonting att
äta, och någonstans att bo. Och lite
vatten för att inte törsta ihjäl.
Någonting att äta och
någonstans att bo
Olika arter av pollinatörer är aktiva
under olika delar av växtsäsongen. Därför är det viktigt att det finns tillgång till
mat under hela denna period i form av
nektar och pollen. Där det finns blommande örter, träd och buskar finns det
även föda åt pollinatörerna.
Boplatser för vildbin kan finnas i grävda gångar under jord, i små håligheter i gamla träd eller i död ved, på
fuktig mark och i anslutning till småvatten samt i steniga kulturmiljöer.
En viktig förutsättning är att dessa är
solexponerade och varma.

•

Att anlägga en äng behöver inte vara
komplicerat. Låt en befintlig gräsyta förbli oklippt tills de växter som
finns där hunnit blomma. Olika
växtarter gynnar olika pollinatörer.

•

Spara era blomytor med fantasi.
Tips är att figurklippa en yta så att
föreningens initialer eller logga
framträder i högre växtlighet än
omgivande växtlighet.

•

Ha gärna blommande ängar i olika
formationer i närheten av ridbanorna som dekoration under tävlingar
istället för inköpta krukväxter. Det
kan bli ett lättskött och prisvärt
alternativ.

•

Hitta ytor som kan
bli blommande ängsmark

Sälg

Träd och buskar
På våren är blommande träd och
buskar viktiga matresurser. Se till att
ha blommande buskar och träd över
Ängar av olika former och funktion hela säsongen. Välj exempelvis tidigkan ni även erbjuda som handbetes- blommande sälg, vårblommande måbär
ytor vid exempelvis tävlingar och och hagtorn samt sommarblommande
träningar.
brakved, rosor och kaprifol.

Blomning över hela växtsäsongen gynnar våra vilda pollinatörer!
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Tidsaxeln visar när på året olika örter och buskar blommar
samt exempel på vanliga vilda pollinatörer.

Skapa boplatser
• En enkel grus- eller sandbacke i
söderläge passar som boende till
alla grävande pollinatörer. För att
inte störa bildade boplatser i sandblottan kan ni ta bort gräs med
några års mellanrum för att öppna
upp ytan igen.
•

Ris- eller vedhögen från vårstädningen kan ni med gott samvete
lämna som ett blivande bo-område
åt vilda pollinatörer.

•

En överbliven halmbal kan fungera
utmärkt som en boplats för pollinatörer.

•

Vattenspeglar kan fungera för både
hund, häst och pollinatör. En kran
där man tar vatten finns på alla
anläggningar. Under kranen kan
man placera ett grunt fat med bred
kant där pollinatörerna kan dricka.

Blomfluga

Bredbrämad bastardsvärmare

Ängsblåvinge

•

Tycker ni att alla vedhögar,
gamla halmbalar och vattenfat blir för stökigt kan ni ju
helt enkelt göra konstverk av
det hela. Gör det till en rolig
aktivitet för de yngre medlemmarna att få delta i dekorerandet av anläggningen.

•

Skyltar med en förklarande text
om gynnandet av vilda pollinatörer
är ett annat sätt att visa upp föreningens arbete.

Vill du visa
andra vilka
pollinatörsfrämjande
åtgärder som har gjorts på
er ridanläggning?
Rapportera din äng på
www.räddabina.nu

Luktgräsfjäril

Gröna tak och väggar
Att nyttja tak och väggar för grönska är
bra för pollinerande insekter, vattenhållning, isolering och som gröna lungor. Gör tak med örter och gräs. Här är
några arter du kan plantera på ditt tak:
• fetknopp
• prästkrage
• gråfibbla
• nejlikor
• lökväxter

Kontakt och bidrag för insatser
Vill du veta mer om vilda pollinatörer, besök Länsstyrelsen Skånes eller
Naturvårdsverkets webbplats
www.lansstyrelsen.se/skane/vildapollinatorer
www.naturvardsverket.se/amnen/pollinering
Här kan du även läsa mer om vilka möjliga bidrag som finns för att finansiera
åtgärder för våra vilda pollin.

Pollineringsuppdraget
Sverige satsar stort för att gynna vilda pollinatörer under 2020–2022. Regeringen har gett pollineringsuppdrag till bland annat länsstyrelserna för att stärka förutsättningarna för våra vilda pollinatörer.
Naturvårdsverket ska samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som direkt eller indirekt
påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer.
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