
 

Åtgärdslista 
 

 

Bon till fåglar och fladdermöss 

• Bevara hålträd och buskage 
• Sätt upp fågelholkar  

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/fagelholkar.1086.html  
• Anlägg fågelbad  https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/slack-torsten/   
• Sätt upp fladdermusholkar 

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/fladdermoss/fladderm
usholkar.1037.html  

 

Bon och gömslen för småkryp (och lite större djur) 

• Lämna död ved från stora träd 
• Skapa eller bevara naturliga habitat för pollinerare: 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering/skapa-bra-miljoer-i-
tradgarden/ 

• Insektshotell https://www.botaniska.se/barn-skola/tips-och-
studiematerial/pollinering/pyssel/bygg-ett-insektshotell/ 

• https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/klassrumsmaterial/blienbikompis.9006238.
html 

• Små ihåliga rör, t.ex. bambu i fasader som boplatser för pollinerande insekter 
• Ojämna fasader som bland annat skapar vindskydd för insekter 
• Skapa boplatser kring solexponerat grus och sand, habitat som gynnar insekter 
• Anläggning av dammar/öppna diken 
• Anläggning av artrika gröna tak/väggar  

 

Mat till insekter (och andra djur) 

• Variera växter så att det blommar från tidigt till sent på säsongen, samt fruktträd och 
bärbuskar 

• Fjärilar: https://tjorn.naturskyddsforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/106/2015/05/S%C3%A5-skapar-du-en-
fj%C3%A4rilstr%C3%A4dg%C3%A5rd.pdf  

• Anläggning av artrika ängsmattor ( Länk till: Vi skapar en äng på SMULLE-sidan) 
• Anläggning av artrika gröna tak/väggar 
• Minimera användning av bekämpningsmedel inom området 
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Springa, hoppa och klättra 

• Lekplatser som bygger på omgivningens naturliga förutsättningar 
• Bevara klätterträd  
• Lämna stockar och stenar 
• Bevara eller anlägg kullar 

 

Lugn och ro/skugga för barn 

• https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-
rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/ 

• Bevara och plantera större buskar och träd 
• Bevara befintliga välvuxna träd och/eller plantera träd som skydd mot sol och vind samt 

temperaturutjämning över dygnet 
• Spaljé eller pergola med växtlighet 
• Anlägga fågelbad, porlande vatten mm. 
• Variation av arter skapar lugna miljöer 

 

Ta hand om regnvatten 

• Uppsamlande av regnvatten för fördröjning och bevattning – det finns barnsäkra tunnor 
med lock 

• Anläggning av dammar/öppna diken 
• Anläggning av våtmark för vattenrening och vattenreglering  

 

Odla ätbart 

• Odla i skolan 
https://grow-here.com/borja-odla-i-skola/ 

• Skogsträdgård 
http://skogstradgardensvanner.se/en-miniskogstradgard-pa-skolan/ 

 

Binda kol i marken 

• Skapa grönytor där de inte funnits 
• Bevarande av välvuxna träd eller plantering av träd och/eller annan vedartad vegetation 
• Plantera träd, buskar och perenna växter 
• Biokol: https://gronarader.se/tradgard/biokol/  
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