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Rapportera
Rapportera gärna din fynd 

på Artportalen.se, så hjälps vi 
åt att följa vilka som har 

nytta av biparadiset.

Sticks sällan
Tambin och getingar kan stickas om de 

känner sig hotade, exempelvis om man råkar 
trycka till dem. Humlor kan också stickas, men 
gör det inte i första taget. Ofta spretar de bara 

med benen som en markering när de blir störda. 
Resten av de vilda bina är ännu mer fridsam-

ma och sticks sällan. De har dessutom en 
svag gadd som inte gör lika ont att bli 

stungen av som tambinas.



Här försöker vi skapa ett litet paradis 
för bin, fjärilar och andra insekter. 
Förhoppningsvis ska människor 
trivas bra här också. Hösten 2020 
bytte vi ut den platta gräsmattan 
bakom kullen mot sandiga små 
kullar med ängsblommor. Många bin 
behöver sandig mark för att kunna 
gräva sina bohålor i. 

För att platsen ska passa olika slags 
bin försöker vi skapa en varierad 
miljö med kullar, slänter, torrängar, 
sandgropar, små åsar och stenrösen. 
För att många olika ängsblommor 
ska trivas kommer Falköpings Na-

Vad är ett biparadis?

Plantera bivänliga nordiska blommor
En del av blommorna man köper i trädgårdsbutiker 
är helt tomma på nektar och pollen, de ger alltså 
ingenting åt bina. Fråga efter bivänliga blommor 
eller välj svenska ängsväxter.

Håll sandig mark öppen
Skapa gärna en plats med sand i trädgården där 
bina kan bygga bo. 

Låt gräset stå
Klipp gräsmattan mer sällan så att klöver och andra 
blommor hinner blomma. Låt gärna en bit av den 
växa upp och slå den med lie.

Städa inte för noga
Spara lite högar med gamla grenar och annat, det 
ger utrymme för fler att befolka din trädgård. Även 
nässlor och tistlar är viktiga för många fjärilar.

turskyddsförening att sköta området 
med lieslåtter en gång om året. Och 
ju fler blommor som blommar, desto 
fler bin och andra insekter kommer 
att lockas hit. 

Varför just här? Många bin älskar 
värme och sand. Platsen här bakom 
kullen är södervänd och solig. Dessut-
om ligger den nära skolan och mitt i 
byn, så att många i Broddetorp kan få 
njuta av blomprakt, surrande humlor 
och fladdrande fjärilar. 

Så kan du hjälpa bin i trädgården

TACK!

Många blommande betesmarker och ängar har vuxit igen under de 
senaste 100 åren. Därför har våra trädgårdar blivit viktiga oaser 
för vildbin. Du kan göra mycket för att bjuda in fler surrande och 
fladdrande vänner.

Sätt upp ett bihotell
Det räcker med att borra hål i olika 
storlekar i en träbit och sätta upp på en solig plats 
så kommer bina att flytta in. 

Se till att det blommar vår till höst
För att många arter av bin ska överleva behöver det 
finnas mat åt dem från tidig vår till höst. Tänk lite 
strategiskt på vad du planterar så att det finns något 
som blommar under hela säsongen. Sälg är ett bra 
träd att satsa på om man vill hjälpa bina att klara sig 
tidigt om våren. 




