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Län och kommun 

Jönköpings län, Habo
 
Kontaktperson på kommunen

Namn: Svante Modén, Telefon: 036-442 83 65, Epost: Svante.moden@habokommun.se
 
Sammanfattning 

Med vårt projekt "Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo" vill vi

jobba för att utveckla och förbättra förutsättningarna för pollinatörer och vilda bin i Habo tätort. Syftet är att

skapa och utveckla grönstrukturstråk/område i Habo tätort för att gynna pollinatörer, värdefulla växter och

biologisk mångfald. Vi vill utöka och förbättra lämpliga habitat, skapa rabatter, ängar och slänter som

främjar pollinatörer, skapa nya boplatser och insektshotell.  

Samtidigt vill vi lyfta och synliggöra betydelsen av pollinatörer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

genom att ordna en tävling "bästa trädgård för vilda bin/pollinatörer i Habo tätort". Syftet är att sprida

opinion och peppa folk att vara med och bidra på ett roligt sätt. Målgrupp för tävlingen är personer med

villaträdgårdar i Habo tätort. 
 
Genomförande och erfarenheter

Kommun har under sommaren och hösten 2020 och början av 2021 arbetat med projektet ”Nyskapande,

skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer” med finansiering av LONA. Vi ligger före vår

tidsplan i genomförandet. Under projekttiden hittills har vi anlagt ängar, bedrivit grässlåtter, skapat

sandbäddar och ängsmarker, byggt och placerat ut insektshotell och anlagt rabatter med särskilt lämpliga

blommor och andra växter. Ett initiativ med bikupor har även prövats på kommunförrådets mark. Vi har satt

upp informationsskyltar för att skapa intresse och sprida kunskap om våra pollinatörers betydelse, skrivit

artiklar om ämnet och förberett för tävling bästa trädgård för pollinatörer.
 
Åtgärder 

1. Inventering, nyskapande, anläggande och skötsel av grönstrukturstråk/område för att gynna pollinatörer. I

detta ingår att utveckla grönstrukturstråk/område med lämpliga blommor och växter som främjar

pollinatörer, anlägga rabatter, slänter och ängar samt slåtter, sätta upp insektshotell och skapa boplats för

främst vilda bin samt skötsel. (Övrigt) 

2. Tävling "bästa trädgård för vilda bin/pollinatörer" i Habo tätort. I detta ingår planering, genomförande

och efterarbete kring tävlingen. Inför och i samband med tävlingen kan vi även ta fram/använda

kampanjmaterial fr att skapa opinion, peppa och sprida engagemang.Information om projektet finns på

kommunens webbplats. (Övrigt) 

3. Uppföljning av projektet (Övrigt) 

 

Politikområden 

Projekt: Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna

tätortsnära pollinatörer i Habo

Sida 1 av 2



2021-02-25Faktablad - LONA

•  Övrigt av betydelse för naturvård (100 %) Projektets syfte är att gynna pollinatörer, bevara/öka biologisk

mångfald och ekosystemtjänster samt att skapa intresse och kunskap för dessa frågor hos allmänheten och

koppla det till samhällsutvecklingen. 
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