
 

 

Åsnebyns 

microzoo-slinga 
 

En vandring runt hus och trädgård med bon och 

gömslen för några de viktiga nyttodjur som går 

att hitta på Åsnebyn 
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Välkommen till kulturreservatet Åsnebyn! 

År 1993 donerade Olof Andersson sin gård till 

Hushållningssällskapet. Här har tiden nästan stått stilla sedan 

mitten av 1900-talet och gården bjuder på ett spännande 

landskap fyllt med natur- och kulturupplevelser. 

År 2008 utnämnde Länsstyrelsen gården till 

 kulturreservat. Syftet med kulturreservatet är bland annat 

 att bevara det värdefulla kulturlandskapet, som utgörs av en 

typisk dalsländsk bondgård med ett landskap präglat av  

1800-tal och tidigt 1900-tal. 

 

 

 

 

 

 

Nyttodjur: i naturen finns en mängd insekter som gör nytta genom att pollinera växter eller 

äta skadedjur. Genom att lära känna deras biologi och behov så kan vi gynna dem och på så 

sätt få ”gratis” hjälp med bekämpning. Detta gäller både i trädgården, i grönsakslandet och 

på åker. Som exempel kan nämnas att en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet visade att 

åkern gav i snitt 300 kg mer korn/ha jämfört mot om det inte funnits några nyttodjur i fältet.  

Pollinering: flera växter som människan odlar för föda är beroende av pollinering. 

Oljeväxter, frukt och bär är några exempel. I Sverige uppskattas värdet av pollineringen, i 

odlade grödor, till mellan 189 och 325 miljoner kronor. Pollinering går ut på att pollen flyttas 

från en blomma till en annan. Detta kan göras för hand av människor men skulle kräva 

enormt många timmars arbete. Arbete som naturen sköter gratis till oss. 

 

 



 

1     En stenmur eller ett höghus 

 

En stenmur skulle kunna liknas vid ett höghus för nyttodjur. Stenmuren 

värms upp av solen och i alla håligheterna kan nyttodjur söka skydd. I 

en stenmur kan humlor övervintra och fåglar gömma sig. 

 

En stenmur är full av håligheter där 
olika djur och insekter kan söka 
skydd. 



 

2     I ett barrträd som Enen kan spindlar söka skydd 

I barrträd trivs spindlar och andra insekter. I Sverige finns över 700 

spindelarter och nästan alla är rovdjur som äter andra insekter. 

I odlingar äter de 

främst bladlöss, 

myggor och flugor men 

även rapsbaggar och 

jordloppor. Spindlarna 

äter även andra 

nyttoinsekter men har 

ändå sammanräknat 

en positiv effekt i 

odlingen. I sin jakt på 

föda tillverkar många 

spindelarter spindelnät. 

Andra springer, smyger 

eller hoppar på sina 

byten. 

Spindlarna kan skadas 

av bekämpningsmedel 

och därför gynnas de 

av obesprutade zoner. 

Där kan de 

spindelarter som trivs i odlade grödor leva och föröka sig. 

  

I Sverige finns över 700 

spindelarter och nästan 

alla är rovdjur som äter 

andra insekter. 



 

3     En gammal stubbe ger hem åt många insekter 

 

Flera insektsarter är beroende av död ved för 

att fullborda sin livscykel. Minst 1000 olika 

arter av skalbaggar trivs i gammal ved. För att 

skapa mångfald är det därför bra att låta 

gamla stubbar eller nerfallna träd ligga kvar. 

 

  

Dagens omfattande skogsbruk gör att mängden död ved har minskat 
betydligt. Det gör att många arter som är beroende av död ved är sällsynta 
och hotade. Tillgång på död ved, till exempel stående eller liggande 
trädstammar och stamdelar är livsavgörande för många olika arter. För 
vissa arter är veden föda, för andra kan den vara skydd eller boplats. 
Många vedlevande arter har specifika krav på exempelvis trädslag, vedens 
grad av nedbrytning eller stammarnas grovlek. 

Vitryggig hackspett är 

akut hotad i Sverige och 

exempel på en art som är 

beroende av död ved. 

Den lever på insekter 

som lever av död ved.  
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4     Ett humlebo finns nedgrävt i rabatten  

Humlor är flitiga pollinerare som arbetar redan när temperaturen bara är 

5 grader. I Sverige finns 37 olika arter. Det finns humlor med långa tungor 

och med korta tungor, beroende av vilka blommor de pollinerar. Hanen 

dör efter parningen och honan övervintrar i en håla i marken. Odlare har 

möjlighet att köpa humlor i humlebon men det är bättre om vi kan gynna 

de naturligt förekommande humlorna. Ett sätt är att bygga ett bo till 

humlorna. Ett annat sätt att gynna humlorna är att odla olika sorters 

blommor som blommar från tidig vår till sen höst.  

 

  

Bygg ett humlebo! 

Ta en lerkruka med hål i botten, fyll krukan med halm eller borester från 

kanin, råtta eller marsvin.  Gräv ner krukan en bit i marken. Gärna i ett 

soligt läge och med lite lutning på krukan så att det inte regnar in i boet. 

I Sverige finns 37 olika 

humlearter. 



 

5     Vedhög under trädet 

Genom att lämna en 

hög med ved i 

trädgården skapas 

ett krypin för olika 

insekter, fåglar och 

andra djur. Precis 

som vi människor så 

måste djur och 

insekter också söka 

skydd från regn, vind 

och kyla. 

 

       Fågelholk 

Om du lyfter blicken 

och titta upp i trädet 

så sitter där en 

fågelholk. På 

Åsnebyn finns det 

fågelholkar i flera av 

träden. Leta gärna 

och se hur många 

holkar du kan finna! 

 

  

6 

Många fåglar bygger bo i hål och ihåligheter, vilket det kan vara ont om i 

dagens naturlandskap. Holkar är därför ett bra sätt att gynna olika sorters 

fåglar som i gengäld tar mygg och larver som annars kanske gör skada i 

odlingen. 

Fågelholkar kan byggas på olika sätt för att attrahera olika fåglar. Använd 

oimpregnerat trä. Lämpliga mått som passar många småfåglar är 9*9 cm 

botten, 18 cm hög och ett hål som är 2,8 cm i diameter. 



 

7     Ett insektshotell 

för fjärilar, solitärbin 

och nyckelpigor 

Ett insekthotell är till för att 

olika insekter skall kunna 

söka skydd och bygga bo. I 

detta insektshotell kan till 

exempel nyckelpigor, 

solitärbin, fjärilar och 

tvestjärtar söka skydd. 

Genom att sätta upp olika 

insektshotell i sin trädgård 

så lockar man till sig 

nyttodjur som sedan hjälper 

till med bekämpningen av 

skadeinsekter i odlingen. 

 

 

  

Insektshotell kan se ut på 

flera olika sätt. Vill du 

bygga ett hemma så är 

det bara fantasin som 

sätter gränser. 

Tänk på att håligheterna 

skall variera för att passa 

olika arter.  

För solitärbin kan 

diametern på borrade hål 

lämpligen variera mellan 

2-10 mm i diameter och 

hålens djup bör vara 5-15 

cm. 



 

8     Ett bo för igelkotten 

 

Igelkotten har ca 5000 

taggar på ryggen. Man 

skall inte mata den 

med mjölk eller saltad 

mat. Den har inga 

problem att hitta föda. 

Den äter maskar, 

insekter och sniglar. 

Igelkotten är nattaktiv 

och på vintern går den 

i ide.  

Tänk på att 

aldrig bränna 

lövhögar utan 

att först 

undersöka om 

något djur 

byggt bo i den.  

  

Om du böjer dig ner och kikar in i buskaget på vänster sida så 

kanske du får syn på igelkottboet som vi byggt. Är du riktigt tyst 

och har tur så kanske du kan få syn på en igelkott också! 

 



 

9       Ett bo för solitärbin 

Det här boet är byggt av 

bambupinnar med olika 

diametrar. I hålig-

heterna kan solitärbin 

samla pollen och lägga 

ägg. Solitärbin är 

betydande pollinerare för 

vilda växter men också 

för bland annat äpple, 

jordgubbar, vinbär och 

päron. 

Solitärbin kallas det för 

att det är honan som 

själv sköter om boet. Det 

finns inga arbetsbin. 

 

Det finns en stor 

mångfald bland 

solitärbina. I Sverige finna rund 250 arter. Storlek och utseende varierar. 

Flera arter bygger bon i marken. Andra arter gräver inte sina egna bon 

utan letar upp ihåligheter. Det kan vara i husväggar, trädstammar eller 

ved till exempel.  

 

Pollinering  

I naturen finns flera olika 

insekter som fungerar som 

pollinerare. Bland annat 

flugor, fjärilar, skalbaggar, 

humlor och bin. Globalt sett 

så uppskattas att en tredjedel 

av all mat vi äter är beroende 

av pollinering. 

 



 

Jordbruksverket uppskattade 2009 att det ekonomiska värdet av 

pollineringen i Sverige ligger mellan 189-325 miljoner kronor. Då har inte 

pollineringsvärdet av vilda växter räknats in, som tillexempel lingon och 

blåbär. Antalet pollinerare har minskat i landskapet och vi måste värna 

om dem. Tänk dig en värld där det inte finns pollinerare! 

 

 

   

Den här tomatklasen är ett bra 

exempel på hur viktiga pollinerare är.  

De stora tomaterna har utvecklats 

från blommor som blivit pollinerade 

medan de små gröna tomaterna 

utvecklats från blommor som inte 

blivit fullständigt pollinerade.  

Gynna Solitärbin och andra 

pollinerare genom att: 

 

Skapa boplatser i forma av 

ihåligheter. Tex genom att 

bunta ihop bamburör eller 

borra många hål i några 

vedträn som placeras 

tillsammans. 

 

Odla olika sorters blommor 

så att det finns mat att 

tillgå hela säsongen. 

 

Visste du att det ekonomiska värdet från pollineringen av 

odlade grödor i Sverige uppskattas till mellan 189 och 

325 miljoner kronor. 



 

10   &   11    Fågelholkar 

 

Småfåglar som till exempel 

mesar, bofinkar, 

flugsnappare och sparvar 

kan göra stor nytta i 

odlingen genom att äta 

insekter och larver. 

Även rovfåglar gör nytta i 

odlingen genom att ta sork 

och möss. För att gynna 

dem kan man sätta ut 

sittpinnar i odlingen. Sätt 

upp en stadig stolpe som 

inte vajar för mycket i 

vinden fäst sedan en 

tvärgående pinne på 

toppen. Pinnen bör vara en 

naturgren 2-4 cm i 

diameter. Den får inte var 

impregnerad. Stolpen bör 

vara 4-5 m hög så att fågel 

har god sikt. 

 

 

  

Småfåglar hjälper till i odlingar 

genom att äta larver och insekter. 

De småfåglar som stannar över 

vinter kan också bidra med att äta 

ogräsfrön när det är barmark. 

 



 

12    Nyckelpigor 

I Sverige finns omkring 60 arter av 

nyckelpigor. Den sjuprickiga nyckelpigan är 

den vanligaste. Antalet prickar på ryggen 

har alltså inget att göra med hur gammal 

den är ut vilken art det är. Den vanligaste 

färgen på nyckelpigor är röd men det finns 

också gula och svarta. Nyckelpigan är ett 

bra nyttodjur att ha i sin odling eftersom den huvudsakligen äter 

bladlöss, både som vuxen och larv. Den kan också livnära sig på 

blodlöss, ullöss och spinnkvalster. 

Gynna nyckelpigan genom att skapa övervintringsplatser nära odlingen. 

Det kan vara buskage, träd eller ett bo. På våren livnär sig nyckelpigorna 

på pollen innan det finns bladlöss. Vide, pil och hassel är exempel på 

träd som ger tidigt pollen.  

Nyckelpigelarv som äter en bladlus.  

Både de vuxna nyckelpigorna och dess larver äter bladlöss.  

1 nyckelpiga lägger 400 ägg och 

varje larv äter 800 bladlöss. Den 

vuxna nyckelpigan lever 

ytterligare 4 veckor och äter 150 

bladlöss per dag. Om alla larver 

överlever och själva lägger 400 

ägg så äter de tillsammans i teorin 

800.320.000 bladlöss! 



 

13    Här kan fjärilar söka skydd och övervintra 

 

Fjärilar är inte bara vackra utan de 

sköter pollineringen också. Om man vill 

ha mycket fjärilar i sin trädgård så skall 

man odla blommor och sätta upp bon 

där de kan söka skydd. 

 

Nässelfjärilen, liksom påfågelögat och 

citronfjärilen, övervintrar som fullvuxen 

fjäril. Detta till skillnad från de flesta andra 

fjärilar som övervintrar som ägg, larv eller 

puppa. Fjärilar pollinerar blommor men dess 

larver kan vara glupska och alla fjärilar är 

inte uppskattade i odlingen. Den vita fjärilen 

som ofta syns på sommaren kallas för 

kålfjäril. Den tillhör gruppen vitfjärilar. Dess 

larver kan göra stor skada i kålodlingen.  

 

  Ett bo för fjärilar att söka skydd i. 

Nässelfjärilen är vanlig i Sverige och 

går att hitta nästa överallt där det 

finns nässlor.  

 

Tips! 

Du kan ladda hem 

Jordbruksverkets app 

Fjärilar. Appen visar 

25 fjärilar med 

information och flera 

bilder för varje fjäril. 

 

Ägg

Larv Puppa

Fjäril

Fjärilens 
livscykel 



 

14    Tvestjärtar i träden 

”Klon” i bakändan på tvestjärten 

används vid parning och skiljer sig i 

utseende beroende på om det är en 

hona eller en hane. 

 

I Sverige finns endast ett par 

arter av tvestjärt och en art 

dominerar nästan helt. En 

vuxen tvestjärt kan leva i upp 

till 10 månader. Den äter 

helst bladlöss men i brist på 

det så äter de även andra 

insekter och växtdelar.  

För att inte få gnagskador på 

frukt är det viktigt att gallra 

så inte frukten hänger för tätt 

i odlingen.   

Tvestjärten tillbringar höst, 

vinter och vår i en jordhåla i 

marken och är därför känslig 

för jordbearbetning. 

 

 

  

Leta i träden så hittar du 

svarta påsar. Påsarna är 

fyllda med halm och har 

små hål i sig. I påsarna kan 

tvestjärtarna gömma sig på 

dagen, för att på natten 

krypa ut och äta bladlöss i 

fruktträden. 

 

En tvestjärt äter under sitt liv 25.000 bladlöss, 

under sitt liv får den 50 ungar som också äter 

vardera 25.000 bladlöss. I teorin äter de 

tillsammans 1.275.000 bladlöss! 



 

Vad kan du göra för att gynna insekter- och nyttodjur?! 

 

 Variera naturen i din trädgård eller odling. 

 

 Odla blommor av olika sorter så att det finns tillgång på pollen och 

nektar under hela säsongen. 

 

 Skapa tillgång till vatten genom att anlägga en damm eller odla 

intill naturligt vatten. 

 

 Anlägg en stenmur där djur och insekter kan söka skydd. 

 

 Spara stubbar och nedfallana träd så att insekter och djur som är 

beroende av död ved kan etablera sig. 

 

 Sätt upp holkar för småfåglar. 

 

 

 

Källor: 

Död ved i skogslandskapet. www.naturvardsverket.se 

Öka mängden död ved. www.skogsstyrelsen.se 

Hjälp fåglarna med mat och husrum. 

www.naturskyddsforeningen.se 

Biodlingens roll. www.jordbruksverket.se 

Nyttodjur i odlingen. Rapport 2013:88.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Gynna nyttodjuren. Jordbruksverket 

 

 

Hushållningssällskapet Väst  

 

Besöksadress 

Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg 

Postadress 

Box 17 462 21 Vänersborg 

 

Ring oss på 

0521-72 55  00 (Växeln) 

E-post  

vast@hushallningssallskapet.se 

 

 

Tips! 

Du kan ladda hem 

Jordbruksverkets app 

Nyttodjur. Appen 

visar 26 grupper av 

nyttodjur med 

information och flera 

bilder för varje grupp.  

Text: Stina Månsson, hortonom, Hushållningssällskapet Väst. Vänersborg, 2016-11-02 
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