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SÄSONGEN GÅR mot sitt slut, 
men då och då surrar bin runt 
oss i den gamla grustäkten 
Ekholm i Örkelljunga i nord-
västra Skåne. I en gråfibbla 
sitter ett ängssmalbi, en av 
totalt 52 vilda biarter (fyra av 
dem rödlistade) som invente-

ringen har visat finns här.
– Fler än vi hade vågat tro. 

Men även om här bara hade 
funnits ett tiotal arter skulle 
det ha varit intressant att se 
hur många vi kan få hit, säger 
initiativtagaren Pär Svensson.

Startpunkten var en 

Att bygga ett paradis
Ett gammalt grustag är på väg att bli ett riktigt paradis, 
både för hotade vilda bin och för natursugna Örkelljunga-
bor. Bakom förvandlingen ligger ett nyskapande samarbete 
mellan föreningsliv och kommun.

exkursion som entomologen 
Mikael Sörensson från Lund 
ordnade för den lokala kretsen 
av Naturskyddsföreningen i 
Örkelljunga sommaren 2015. 
Han berättade om vilda bin 
och att deras livsmiljöer hotas 
av igenväxning. Både på grund 

29 november
GRÄSTORP: 

Grismanifestet
Föreställning om hän-
delser som lett fram 

till den hotande klimat-
katastrofen. Kl 19.00. 

Kontakt Amanda  
Hellberg 0733123428

3 december
VÄRNAMO: Reflexvand-

ring och mörkermys 
Vandring med Natur-

snokarna kl 17.00.
Kontakt: Rose-Marie 

072-2150554.

9 januari
SKÖVDE: insekter  
i Skövdes närhet

Bilder och berättelser 
från smådjursgruppens 

utflykter. Kl 19.00.
Kontakt: Ingvar Fre-

driksson  
073-7273648.

11 januari
SÖDERTÄLJE:  

Räcker Jorden till?
Föreläsning: Hur kan 
vi minska det globala 

uttaget av natur-
resurser? Lokal Fuga 

Södertälje Kommunhus 
kl 18.30.

27 januari
SÄTER:  

Vinterfågelräkning
Årlig inventering av 

vinterfåglar kl 10.00.
Kontakt Leif Eriksson 

0705881050 

Satsning på inventeringar
Efter den heta debatten om Skogsstyrelsens paus för inventering 
av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige aviserar regeringen nu 
satsningar på ny landsomfattande inventering av nyckelbioto-
per och förbättrad metodik för inventeringar i nordväst. Enligt 
miljöministern kom idén från Naturskyddsföreningen, som skrev 
tre skrivelser. Fem länsförbund ordnade egna inventeringar.

– En stor framgång, speciellt att man kör en ny vända av 
inventeringen i övriga landet utöver nordväst. Det är resultatet 
av gediget påverkansarbete och en stark fältinsats av länsför-
bund och skogsaktiva, säger föreningens naturvårdschef Jan 
Terstad, som ändå inte vill ropa för mycket hej innan regerings-
uppdraget beslutats.
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Stockholm
– Att ta tåget 

långt bort och sen 
spamma vännerna 
med instagram-
filtriga bilder som 
påminner om 
färdmedlet – men 
samtidigt är fyllda 
av beach, varma 
kullerstensgränder 
och glass…

Linde
– Att odla 

mat med barn i 
hyreshusområdet 
och samtidigt odla 
samhörighet. Visa 
att odling inte 
kräver torv och 
transporter.  Man 
kan använda lokala 
resurser som kaffe-
sump från jobbet, 
urin och höstlöv.

Lund
– Att åka ner 

till aktionen Ende 
Gelände i Tyskland 
för att tillsammans 
med tusentals 
klimataktivister 
dra ner på kraft-
verkens kapacitet 
att bränna brun-
kol! Otroligt pepp 
och vilken sjujäkla 
samhörighet.

Tre tycker
Vad är ditt mest livsnjutande  
klimataktivist-tips?

Fler evenemang på 
naturskyddsforeningen.se

av att boplatser försvinner och 
näringsbrist när floran blir 
artfattigare.

– Vi började fundera runt 
det gamla grustaget vid 
Pinnån som återställdes i bör-
jan av 2000-talet. Skåneleden 
går rakt igenom och närheten 
till Örkelljungas centrum gör 
att många rör sig här. Miljön 
är jättefin, men de öppna 
sandytorna som många bin 
behöver hade börjat växa igen.

INSPIRATION OCH namn häm-
tades från projektet Bipara-
diset i Bokhultet i Växjö, men 
projektet i Örkelljunga fick 
snabbt en egen profil genom 
lyckade samarbeten med flera 
kommunala verksamheter. 
Gata och park bidrog till exem-
pel med att leverera stammar 
för att tillverka bihotell och 
faunadepåer (högar med död 
ved som fungerar som bostad 
och föda för fjärils- och skal-
baggsarter).

Pär Svensson arbetar 
själv som aktivitetsledare för 
kommunens dagliga verk-
samhet för funktionshindrade 
och såg en bra möjlighet till 
engagerande sysselsättning 
för deltagarna. De har bland 
annat borrat bohål i olika 
dimensioner i stammarna och 
hjälpt till med att röja och 
anlägga en blomsteräng med 
nektarrika växter intill vägen 
som går genom grustaget.

– Vi slängde ut frön och 
gick vid ängen och tittade 
på blommor och bin. Det har 
varit roligt att få hjälpa till, 
säger Per-Erik Svantesson, en 

av deltagarna som följt med 
oss ut.

Sommaren 2016 inven-
terade entomologen Mikael 
Sörensson och botanikern 
Leif Sigebo (som är aktiv i 
kretsen) djurliv och växter. 
Sedan arbetade kommun-
anställda och kretsaktiva 
med att frilägga sand, röja 
sly, glesa ut trädbestånden 
och ta bort krossten från 
grusvägen så att insekter kan 
bygga bon. Fem bänkar har 
också placerats ut.

Vi går runt i området och 
ser bland annat en nyskapad 
sandig brant där man hoppas 
att få tillbaka backsvalor. 
De häckade här fram till 
1960-talet.

En stig leder till en 
samlingsplats i en liten skogs-
dunge.

– Särskilt förskolegrupper 
gillar att sitta där, säger Pär.

Det pedagogiska är 
viktigt. Genom projektbidrag 
från Naturskyddsföreningen 
har man kunnat satsa på 
skylttexter som förklarar 
ekologiska samband och 
nyttan bin och andra insekter 
gör på ett tillgängligt sätt.

– Hur man förmedlar 
kunskap spelar stor roll. 
Vi i föreningen har ofta en 
grundförståelse som vi utgår 
för mycket från.

Skyltarna ska också locka 
besökare att röra sig i områ-
det: att ”vandra för bi” som 
man kallar det.

– Vi vill ha ett naturligt 
slitage. Det bidrar till att 
hålla markerna öppna, säger 
Pär Svensson som hoppas att 
fler kretsar tar upp idén och 
skapar egna biparadis.

– Målet är både att gynna 
vilda bin och skapa peda-
gogiska naturområden med 
biologisk mångfald som 
tema.

Läs mer på kretsens hem-
sida orkelljunganatur.se. 

”Målet är både 
att gynna vilda 
bin och skapa 
pedagogiska  
naturområden.”

Stock-
tapetserarbiet 
är ett av de bin 
som har hittat 
till paradiset i 

det gamla grus-
taget.

Konrad Persson på kommunens dagliga verksamhet borrar 
hål där bin förhoppningsvis vill lägga sina ägg i sommar.

Ekstubben 
"blev över" hos 
parkförvalt-
ningen och fick 
ett nytt hem i 
biparadiset.
Död ved och 
sand är en het 
kombination 
för att få igång 
surrande 
mångfald. 
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Missa inte  
riksstämman 

2018, 16–17 juni  
i Uppsala!


