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Inledning och Bakgrund
Projektet LIFE-Goodstream har som syfte att få Trönningeån i södra Halland att nå God
Ekologisk Status, enligt EU:s Vattendriektiv, genom att minska näringstillförseln till ån och
förbättra möjligheterna till fiskvandring i hela avrinningsområdet. Projektet drivs av
Hushållningssällskapet Halland, tillsammans med Länsstyrelsen i Halland och Halmstads
kommun, och finansieras av EU:s LIFE-program samt Havs- och Vattenmyndigheten.
För att nå projektets syften har vi anlagt våtmarker och integrerade skyddszoner, samt rivit
bort det sista stora vandringshindret och ett mindre vandringshinder i ån. Utöver det har vi
öppnat upp kulverterade delar av biflöden och återskapat öppna vattendragssträckor. Andra
målsättningar med projektet är att minska riskerna för översvämning i låglänta nerströms
områden samt att höja den biologiska mångfalden i och längs ån. De åtgärder vi genomfört är
mutli-funktionella och exempelvis anläggningar av våtmarker gynnar inte bara
näringshalterna i ån, utan ökar också den biologiska mångfalden i och längs ån. För att
ytterligare stärka den biologiska mångfalden har vi i projektet satt upp 275 fågelholkar och
250 insektsholkar. Efter förfrågningar publicerar vi här en enkel och kortfattad manual för
hur vi genomfört montering och utsättning av dessa insektsholkar.

Holkarna
Idag är det mycket populärt att sätta upp insektsholkar i villaträdgårdar och utbudet i
handeln reflekterar efterfrågan. Så gott som samtliga byggvarokedjor, trädgårdsbutiker och
liknande företag säljer numera insektsholkar. De holkar som finns tillgängliga i handeln är
dock sällan väl utformade för att verligen gynna de sårbara arterna. De är sannolikt
utformade för att vara dekorativa, men för att gynna de hotade pollinerande solitära
steklarna är det oftast grova fel i designen. Pollinerande solitära bin är en av de
insektsgrupper som är fokus för dessa holkar. De är sårbara och har minskat starkt i
landskapet och framför allt råder det brist på bohål. Dessa arter gynnas dock sällan av de i
handeln sålda holkarna. Figur 1 visar en typisk design på de holkar som säljs i handeln.

Figur 1. En typisk insektsholk som finns att köpa i flertalet butiker.
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Problemet med dessa holkar är flera. För det första är större delen av utrymmet vikt åt
irrelevanta delar ur naturvårdssynpunkt. De brukar innehålla delar som exempelvis
avdelningar med kottar eller bark samt den oftast närvarande smala springan som ingång till
en avdelning. Tanken är att det i dessa avdelningar ska övervintra nyttoinsekter som
exempelvis nyckelpigor medan utrymmet innanför den smala springan är tänkt som
övervintringsplats för fjärilar. Problemet är att dessa grupper inte alls saknar dessa miljöer.
Det råder ingen brist på övervintringsplatser för insekter. Dessa delar av holken fyller alltså
inget särskilt behov. De delarna som faktiskt kan göra nytta för hotade arter är de som utgörs
av potentiella bohål för solitära bin. I handeln är det vanligtvis bambustavar eller hål borrade
i ändträ i grova träcylindrar (se figur 1). Problemet här är inte syftet utan utförandet. Det är
huvudsakligen två fel i så gott som samtliga dessa holkar; hålen är alldeles för stora och
alldeles för grunda. Bina vill ha en håldiameter på ca 2-3 mm upp till ca 10 mm, beroende på
art, och vissa enstaka arter även något större hål (12-13 mm). De holkar som erbjuds i
handeln har oftast hål som är betydligt större och vanligtvis saknas de viktiga mindre
hålstorlekarna helt.
Utöver håldiametern är djupet på bohålen viktigt. Åtminstone 15 cm djupa bör de vara. De
holkar som säljs i handeln kan i vissa fall ha så grunda hål som 2-3 cm, oftast beroende på att
man kapat bambupinnarna på fel ställe och fått med en nod halvvägs in i hålet.
När vi skulle inskaffa flera hundra holkar i projektet blev vi en smula missmodiga över det
dåliga utbudet. Till sist lyckades vi hitta ett företag som tillverkade holkar som enbart
fokuserade på bohål för solitära bin och som hade en enkel och funktionell konstruktion.
Ved-stycken (klossar) med borrade hål helt enkelt (Figur 2). Företaget Vildbiodling
(www.vildbiodling.se) levererade sådana holkar enligt våra önskemål. Eftersom vi ville passa
på att samtidigt undersöka olika arters preferens vad gäller faktorer som träslag på holkarna,
håldiameter samt placering i landskapet så beställde vi holkar av olika träslag och olika
håldiameter och satte upp dem i ”holk-paket” i Trönningeåns avrinningsområde för att få
replikat så vi kunde utvärdera resultatet ordentligt. Vi beställde holkar i följande träslag: ek,
ask, alm, björk, bok, poppel, gran, furu. Håldiameterna varierade mellan 1.5 – 16 mm för att
få stort spann för utvärderingen. Vi inkluderade också en av de typiska insektsholkar som
finns i handeln (Figur 1).

Figur 2. Specialbeställda holkar. På bilden syns fem av de olika träslagen
Nedan följer en beskrivning över kosntruktion och uppsättning av dessa holkpaket.

Material
Material och verktyg som använts:
- Skruvdragare
- Trallskruv (4,2 x 45)
- Insektsholkar beställda från Vildbiodling
- Ev. tilläggsholk t.ex. hus från Biltema, Granngården, Jula, Plantagen, m.fl.
- Trälister ca (4,5 cm x 2cm x längd)
- Planka till tak ca (19,5cm x 2,5cm x längd)
- Stolpar > 45 x 45 regel, 4,5 m > delas på hälften för uppsättning.
- Linolja kokt
- Såg
➔ OBS! Endast obehandlat trä!
➔ För uppsättning i fält behövs stolpar (3 st för stora holk-paket, 2 st för mindre) samt
jordankare + vinkeljärn för att fästa den tredje stolpen.

Instruktioner konstruktion
1.

Placera önskat antal småholkar bredvid varandra på bordet, träslags-lapparna ska vara vända mot
dig. Lägg dem sedan ner på bordet med hålen uppåt.

2. Mät ut rätt mått på trälisterna samt takplankan. Du behöver 1st kortare trälist som har samma
mått som antalet insektsholkar (ev. + biltema hus), sedan behövs 2st trälister som är
holkarnas bredd + stolparnas bredd (4,5 + 4,5 = 9). Exempel: om holkarna är 30cm
tillsammans blir de längre trälisterna 30cm + 9cm = 39cm. Se bild nästa sida.

Takplankan skall täcka holkarna samt toppen på stolparna och kommer alltså (om inget extra hus
finns) att vara lika lång som de långa trälisterna (exemplet 39 cm).

Taket går över stolpen

Lång list bakom.

Lång list.

Kort list.
Om holk från handeln inkluderad med behöver denna ej täckas av takplanka. Se bild nedan.

Såga dina träbitar!
3. Ta hjälp av en ”klämma” eller skruvtving och kläm ihop dina insektsholkar, om möjligt alla annars så många som möjligt.

Lägg två stolpar på var sida av insketsholkarna. Lägg sedan den långa listen på stolparna och under
holkarna, och placera sedan den korta listen mot holkarna. (Se bild nedan).
- Skruva sedan 1 st skruv i varje insektsholk

Dra fram holkarna över kanten på bordsskivan och underifrån skruva 3 st skruvar genom den länge
trälisten upp i den korta trälisten.

Om holk från handeln är inkluderad, skruva även fast denna.

4. Vänd på holkarna så att bo-hålen är ner mot bordet. Placera med hjälp av stolparna den andra
långa listen i övre kanten av holkarna och skruva en skruv i varje träslag.

5. Montera sedan på taket. Placeras så att 4,5 cm sticker ut på var sin sida av de hopskruvade
holkarna. 3 skruvar längs kanten, 2 st i mitten.
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6. TAADAAA!! Du har nu byggt ett insektsholk-paket!

7.

Olja in taket med linoljan och låt torka.

Utplacering i Trönningeåns avrinningsområde
Vi har konstureat 12 större holk-paket innehållande 8 st holkar av olika träslag och håldiameter samt
en inseksholk inköpt i handeln. Dessa 12 paket är utplacerade enligt kartan nedan. Röda punkter
markerar platserna för dessaa holkpaket.

Utöver det har vi placerat ut 33 mindre holk-paket bestående av 3-6 holkar i varje. De olika färgerna
på kartan nedan visar olika frågeställningar vi vill ha svar på (avstånd från vatten, närområdets
betydelse, hål-diameter mm).

