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Biologisk Mångfald i Staden – det här kan du göra!   

Samverkan mellan Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan och 

Studiefrämjandet för ökad biologisk mångfald i staden.  

Oavsett var och hur du bor, kan du verka för att öka den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt mål 

för alla världens länder och kommuner, på grund av att den biologiska mångfalden minskar. Biologisk 

mångfald är mål nr 15 i Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling. Läs mer på: 

www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  eller på 

www.naturskyddsforeningen.se/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga  

Vi kan verka för att skapa livsmiljöer som passar olika arter, till exempel sätta upp insektshotell, fågel- 

och fladdermusholkar. Vi kan skapa en äng istället för en artfattig gräsmatta och aktivt välja växter 

som attraherar humlor, bin och fjärilar. Vi kan värna om de vatten vi har omkring oss och ställa ut 

fågelbad. Vi kan sätta blomsterlökar på hösten som blommar under våren, precis när våra 

pollinerande insekter som bäst behöver mat.  I städerna kan vi också uppmärksamma och vara noga 

med att värna om gröna korridorer som länkar ihop parker och miljöer med mer ”vild” natur.  

   

Vilka är vi som kan göra allt det här? Intresserade personer i  
hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, villaägarföreningar, skolor, 

dagis, trossamfund, företag samt mark- och fastighetsägare i allmänhet.   

  

Dra ditt strå till stacken! Lär dig mer om biologisk mångfald och inspireras av 

kurser och digitala föredrag! Ni som är intresserade, ta chansen att träffas – fysiskt eller 

digitalt - och planera årets insats för att öka den biologiska mångfalden på just er plats på 

jorden.  
Äng Att anlägga en äng istället för en artfattig gräsmatta skapar en ökad biologisk mångfald.  En äng 

är mer lättskött och kan generera en mångfald av blommor och därmed en intressantare djurvärld 

med bin, humlor och fjärilar. Sverige har förlorat nästan 98% av sina ängar sedan jordbrukets 

industrialisering. Satsa på en äng, oavsett om du bor på landet eller mitt i sta´n.  

Blomsterlökar Vårens första blomsterlökar ger bland annat humlor, bin och fjärilar en välbehövlig 

första finlunch på våren. Vide och sälg är andra arter som ger tidiga pollinerare en ökad chans att 

överleva våren. Oavsett var du bor, bevara sälg och videbuskar.  Så växter som attraherar bin, humlor 

och fjärilar, och sätt många blomsterlökar i höst!  

Odla på din plats Att odla blommor, grönsaker, bär och frukt till husbehov, är ett sätt att skapa 

hållbar utveckling. Om du också tänker på hur du ska främja de pollinerande insekterna, så får du 

bättre skördar.   
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Digitala föredrag och fysiska kurser – biologisk mångfald 2021  

För fler digitala och fysiska kurser under året, sök på dessa tre länkar 

https://vasteras.naturskyddsforeningen.se/    www.sv.se/vastmanland  

www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan  
   
2 mars kl 18-20 Biologisk mångfald i staden – Äng - Digital  

Vi startar vårt år med Biologisk Mångfald i fokus med ett föredrag om att skapa stora och små ängar. 

Tobias Ivarsson, biolog och ängsexpert, berättar om hur du kan göra för att skapa en ny äng eller 

restaurera en gammal. Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen  

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/biologisk-mangfald-i-staden-64648/  

  

4 mars kl 13.30 Att skapa bra förutsättningar för att få en så blomrik äng som möjligt - digital  

Kerstin Isaksson, Stadsbiolog, Västerås stad. Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen 

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/att-skapa-bra-forutsattningar-for-att-fa-

ensa-blomrik-ang-som-mojligt--64649/  

  

10 mars kl. 18.00 Invasiva främmande arter – arter som sprider sig och tar över. Hur hanterar man 

dessa? Digitalt Zoom och föranmälan.  

Kerstin Isaksson och David Söderblom Tay, stadsbiologer Västerås stad  

Vilka arter har vi problem med i Västerås? Vad kan vi göra åt dem? Och vad kan och får kommunen  

göra? Naturskyddsföreningen, Västerås Trädgårdssällskap, Studiefrämjandet Info: 

Berit Karlsson 070-663 15 60  

Anmälan och länk via: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se . Ange ”Föredrag 10 mars” i 

ämnesraden så får du länken till mötet på eftermiddagen 10 mars.  

   

11 mars kl 14 Skapa pilstaket och blomstöd till äng och trädgård - digital  
Vi träffar Ilona Söderberg på pilodling i Hjulsta, Munktorp, hon berättar mer om pil som material och 

hur man gör ett lägre staket och ett blomstöd. Se även den 17 april nedan, då du kan göra staket och 

blomstöd i en fysisk kurs hos Ilona Söderberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen  

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/skapa-pilstaket-och-blomstod-till-ang-

ochtradgard--64650/  

   

18 mars kl 18.00 Plantera ett träd så har du inte levt förgäves – digital  

Träd och buskar skapar liv på lotten. Om biologisk mångfald och hur allt hänger ihop. Tips på sorter 

som passar bra på liten yta, från norr till söder. Föredragshållare Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare på 

Koloniträdgårdförbundet och Malin Strand, E-gruppen. Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet 

Ingen föranmälan: https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-

lan/gustavarrangemang/kalenderhandelser/2021/mars/plantera-ett-trad-sa-har-du-inte-levt-

forgaves/   

  

28 mars kl 11.00 Odla dina egna snittblommor  

Välkommen på en föreläsning om odling av egna snittblommor med Linnea Strömberg.   

Linnea är florist och bor på en liten gård i Kolmården där hon driver sin egen snittblomsodling vid 

sidan av mina socionomstudier.  
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Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/forelasning-om-odla-dina-egnasnittblommer-

med-linnea-stromberg-64850/  

  

31 mars kl 12.00 Vårens blomsterlökar, ren blomsterglädje för oss och humlornas finlunch! – mitt i 

blomsterlökslandet hos Helene Johansson, Gäddeholms trädgård - digital  

Helene Johansson, Gäddeholms trädgård, berättar om blomsterlökar som ger oss och många 

pollinerande insekter glädje under våren. Se även vårens kortkurser med plantering och samtal på 

Gäddeholm! Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen.   

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/varens-blomsterlokar-ren-blomstergladjefor-

oss-och-humlornas-finlunch--mitt-i-blomsterlokslandet-64654/  

  

9 april kl 12-13 Att skapa bra förutsättningar för att få en så blomrik äng som möjligt - digital  

Kerstin Isaksson, Stadsbiolog, Västerås stad. Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen 

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/att-skapa-bra-forutsattningar-for-att-

faen-sa-blomrik-ang-som-mojligt-64881/  

   

10 april kl 11.00 Vi sköter en äng på våren – fysisk kurs ute  

 Vi träffas vid Badelunda kyrkskola, ledare Roine Andersson (073 - 039 67 97) som har skapat och 

sköter en äng i Badelunda, Västerås. Han återkommer under hösten med ”Vi sköter en äng på 

hösten”. Samverkan med Badelunda hembygdsförening. 

Ingen föranmälan. https://vasteras.naturskyddsforeningen.se/ 

 

17 april kl 10 – cirka 14 Skapa pilstaket och blomstöd till äng och trädgård - fysisk kurs ute. Du får 

lära dig och prova på att göra låga staket och blomstöd för trädgård och äng. Kursen är i Hjulsta, 

Munktorp, på plats av Ilona Söderberg. Studieförbundet Vuxenskolan, Naturskyddsföreningen  

Anmäl dig via länken nedan eller kontakta vårat kundcenter på Tfn.021-128085 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/skapa-i-pil-64504/  

  

5 maj kl 18.00 Skapa en levande och fruktbar jord – digital  

Gödsling och jordförbättring är nycklarna till fina skördar och en prunkande trädgård. Om jord och 

hur man genom att tillföra olika sorters näring och mikroorganismer kan göra den bättre samt hur 

man bäst gör det under året. Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare.  

Koloniträdgårdsförbundet, Studiefrämjandet  

Ingen föranmälan: https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-

lan/gustavarrangemang/kalenderhandelser/2021/maj/skapa-en-levande-och-fruktbar-jord/   

  

2 juni kl 18.00 Biologisk mångfald i koloniträdgården – hur ser det ut?  

 Guidad rundvandring där vi får se och uppleva insatser för biologisk mångfald. Enkla saker som ger 

stor effekt. Vi visar på goda exempel av växter, planteringar, träd och buskar, liten äng och andra 

insatser för biologisk mångfald. Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Studiefrämjandet  Anmäl dig 

via länken nedan eller kontakta oss på 021-10 17 70: 

https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan/gustav- 

arrangemang/kalenderhandelser/2021/juni/biologisk-mangfald-i-kolonitradgarden---hur-ser-det-ut/   

  

19 september kl 10.00 Vi sköter en äng på hösten– slåttergille - fysisk kurs ute  

Vi träffas vid Badelunda kyrkskola, ledare Roine Andersson (073 - 039 67 97). Samverkan med 

Badelunda hembygdsförening.  Studiefrämjandet.  
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https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan/gustav- 

arrangemang/kalenderhandelser/2021/september/slattergille-biologisk-mangfald-i-staden/   

 

Titta när du vill! – Konsten att bygga en damm i trädgården – liten som stor – digital  

Att anlägga damm är ett effektivt sätt att göra den lockande för betydligt fler arter.  

Isak Isaksson är expert på biologisk mångfald på Naturskyddsföreningen och tips om hur du gynnar 

biologisk mångfald i din trädgård, din plats.  

Länk: https://www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/digitala-forelasningar/bygga-damm/   

  

Kontaktuppgifter:   

Naturskyddsföreningen i Västerås https://vasteras.naturskyddsforeningen.se/   

Bengt.eb.jonsson@gmail.com  070-2904020  

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland www.sv.se/vastmanland  

Lena.bergquist@sv.se  021-128085  

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan                

therese.jaderberg@studieframjandet.se   021-10 17 70  

                                                 

  

OBS! Viktigt med hänsyn till pandemin   

• Alla föreläsningar och seminarier sker digitalt. Vi kommer inte ha några fysiska 

möten inomhus under våren och sommaren.   

• Avstånd 2 meter gäller för alla utomhusaktiviteter. Gäller ej inom familj eller sambos.  

• Personer som ”dagligen” umgås får ej bilda större grupp än 4 personer  

• Ingen samåkning får ske.   

• Eget fika medtages. Inget gemensamt fika för delning med andra (utom familjen).    

• Stanna hemma om du är förkyld.   

  

Förändras rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan rekommendationerna ovan 

ändras, eller programpunkter ställas in. Se alltid på vår hemsida för aktuell information.   

  

Samverkan mellan Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan och  

Studiefrämjandet för ökad biologisk mångfald i staden  
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