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Många trivs med att sköta sin 
trädgård och av en gårdsplan 
som är kraftigt bearbetad, men 
vår föreställning om en välskött 
trädgård, är inte alltid det bästa 
för naturen. Har du tänkt på, att 
gödseln, bekämpningsmedlen, 
myllan och kompostblandningarna 
samt övriga ämnen som sprids ut i 
trädgården kan innebära belastning 
på det intilliggande vattendraget 
speciellt på tomter i sluttningar? 
Eller att kortklippta gräsmattor 
försämrar mångformigheten 
samt uppehållsförmågan för 
näringsämnena i vattnet? För 
att inte tala om gårdsplanens 
ogenomsläppliga stenläggningar?

Mängden pollinerare har sjunkit på ett oroväckande sätt i hela 
världen. Orsakerna till de minskade mängderna insekter är 
levnadsmiljöernas försvinnande, användningen av bekämpnings-
medel, invasiva arter samt klimatförändringen. De viktigaste 
pollinerarna humlorna och övriga bin, men även fjärilarna, 
blomflugorna och till och med en del skalbaggar pollinerar 
växter. Människan är beroende av pollinerarna eftersom 75 

% av våra odlingsväxter är insektpollinerade. Du kan hjälpa 
pollinerarna genom att med växter skapa lämpliga lev-

nadsmiljöer, genom att göra en del av gårdsplanen till 
blomsteräng samt genom att gynna pollinerarvänliga 

träd och buskar såsom sälg och andra videarter. 
Det är viktigast för pollinerarna, att födan 

räcker till från tidig vår ända till senhös-
ten. Gamla murkna träd erbjuder 

skydd för insekter, men hjälp er-
bjuder även insekthotellen, 

som man kan köpa 
eller fixa till 

själv.

Mindre 
är 

mera

Det lönar sig att undvika stora om-
råden med gräsmattor, eftersom en 
gräsmatta är monoton och den får 
snabbt en dålig förmåga att släppa 
igenom vatten. Endast en mycket 
välskött gräsmatta med grovt mate-
rial suger upp och uppehåller vatten 
ens måttligt. 

Man behöver inte kratta bort gamla 
löv och annat växtmaterial, utan 
man kan låta dem förmultna på 
plats. Det förmultnande materia-
let tillför näringsämnen till marken 
samt ökar mikrobverksamheten 
och mängden daggmaskar.  Inte hel-
ler gräsmattans klipprester behöver 
man avlägsna, utan det lönar sig att 
lämna det kvar och sköta gräsmat-
tan på ett naturligt sätt. 

Hjälp 

pollinerarna

Mera om ämnet på adressen:
www.vesientila.fi/sv/restaurering-av-vattendrag/tradgardsskotsel
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Grunda en  
regnträdgård

Man kan skydda vattendragen 
med hjälp av vegetationszoner 
eller -remsor, som är så naturen-
liga som möjligt. Lämna en rem-
sa som bildas av träd och buskar 
nära vattenlinjen och en äng för 
örter ovanför den. Träden bus-
karna och örterna dämpar den 
erosion, som förekommer vid 
störtregn, genom att med sina 
rötter binda marken samt att 
uppta näring från vattnet. 

Dessutom skuggar de och håller 
strandvattnet svalare samt pro-
ducerar humus, som upprätt-
håller ekosystemen i de grunda 
strandvattnen. Gynna också 
trädbestånd på andra platser på 
din tomt, eftersom de tar upp 
mångfalt mera näringsämnen än 
en gräsmatta. Håll trädbeståndet 
så att det förekommer olika skikt 
samt att det är varierande. Gallra 
vid behov, men helst lite i taget.

En regnträdgård är en byggd, 
med omsorg planerad sänka, där 
man kan förverkliga samtliga vat-
tenhushållningsmetoder såsom 
transport, lagring, avdunstning, 
absorbering och filtrering. Till 
det yttre ser regnträdgården i 
allmänhet ut som en plats, dit 
regnvatten och smältvatten 
samlas – beroende på hur man 
planerat den så ser den ut som 
en välskött blomrabatt eller ett 
källområde. Regnträdgården 
renar också näringsämnen och 
skadliga ämnen från vattnet. 
Vegetationens betydelse i en 
regnträdgård har två sidor, både 
ovanför och under markytan.  

Växternas rötter suger upp vat-
ten och luckrar upp jorden. Å 
andra sidan avdunstar och brom-
sar blad, och de övriga grönytor-
na regnvattnets väg ner i marken 
– då vegetationen ökar i allt hö-
gre grad. En regnträdgård ökar 
mångformigheten, eftersom en 
vegetation, som består av många 
arter i olika skikt lockar till sig 
i synnerhet olika insekter. Då 
man väljer växtarter till regn-
trädgården, är det en sak som är 
viktigare än allt annat. Växterna 
bör vara sådana, att de klarar av 
att ibland stå i vatten men ibland 
också klara av torka. 

Plantera olika växter: marktäck-
ande, örter, blommande perenner, 
buskar och träd. Vattenskydds- 
och mångformighetseffekterna 
förstärks, då artsammansätt-
ningen är mångsidig. Beakta vid 
valet av växter utöver ljus- och 
fuktbehovet även växtzonen samt 
jordmånens kvalitet i omgiv-
ningen. Undvik att plantera i raka 
rader och sträva till en naturenlig 
placering, där det finns utrymme 
för tillväxt. Prioritera inhemska 
växtarter, eftersom de har anpas-

sats till rådande väderförhållanden 
samt stöder de övriga organismer-
nas mångformighet. Undvik inva-
siva främmande arter och arter 
som sprider sig kraftigt. I stället 
för att plantera växter kan man 
även överväga att låta vegetatio-
nen uppstå på naturlig väg, vilket 
man kan hjälpa genom att så och 
rensa för att eftersträva växter 
som förgätmigej, fackelblomster 
och svärdsliljor. Man får inte flytta 
fridlysta växter i naturen och man 
får inte ens plocka växterna frön. 
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