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Folk flyttar gärna till Halmstad. Vår stad växer. Här är det bra; nära till strand och 
hav, och med vildmark och skog inpå knuten, samt levande kultur, handel och 
nöjesliv. Havet ger oss ett milt klimat långt in på hösten. Sommaren hos oss varar 
längre.

Men vi är inte de enda som lever här. Vi delar rum med fåglar och steklar, med 
grodor och salamandrar, med igelkottar och fjärilslarver. Hur är förutsättningarna 
för dessa våra grannar? Finns det tillräckligt med gömslen, mat- och vattenförråd, 
har de vinterfasta bostäder? Ger vi plats åt sådana växter som våra små vänner 
behöver för sin överlevnad? Vet vi ens vad vi har för djurliv i våra samhällen, våra 
parker, våra närområden och i våra trädgårdar?

Att följa amiralfjärilarna på en blommande fjärilsbuske, eller att lyssna på ljudet 
efter igelkotten när den krafsar ihop lövet framför vinterkvarteret kan vara lika 
spännande som att titta på solnedgången och lyssna på vågskvalpet vid Tylösands 
stränder. Halmstads läge på västkusten med berg, sand och lera, med slätt och 
skog, allt detta ger extra goda förutsättningar för en varierad biologisk mångfald. 
Nyanlagda våtmarker kompletterar med det livsnödvändiga vattnet i annars torr-
lagda landskap.

Parker och omgivande skogar hyser mycket liv. Våra småorter inramas av 
fantastiska omgivningar med allt från hav och hästhagar till storskog och odlat 
kulturlandskap. Kring staden finns vidsträckta småhusområden med mycket grönt 
omkring. Vi är snart 100 000 invånare i vår kommun. Låt oss välkomna småkry-
pen, smådjuren, fåglarna och växterna som ytterligare berikar vår boendemiljö. 
Vi kan förbättra för dem, och njuta ännu mer. Med denna lilla skrift hoppas vi 
kunna ge dels inspiration till att upptäcka allt liv som finns i vårt närområde, dels 
ge tips på olika saker man kan göra för att gynna olika arter.

Även mitt inne i Halmstad kan man höra rödhakens sång och hitta larver av liguster-
svärmare på en syrenbuske.
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Trönninge Eldsberga Påarp

Tips
I Eldsberga finns det inga öppna vattenytor. Små som stora trädgårdsdammar kan 
underlätta för en mängd organismer kring åsen och Eldsberga kyrka. Längs den solrika 
kusten är det gott om olika insekter. Plantera gärna nektarrika växter i din trädgård 
för att gynna dem. Tornfalken trivs i det öppna landskapet och jagar ofta längs diken 
och vägrenar. En tornfalksholk som sätts upp ganska högt (> 3 m) på en laduvägg eller 
husgavel blir en bra boplats. En specialholk för sädesärla, rödstjärt och grå flugsnappare 
passar också här i trädgårdarna eller i miljöer av typen naturpark/öppen skog. 

En annorlunda naturmiljö, klapperstensfältet i Påarp, som dessutom är en 
begravningsplats från järnåldern.

Trönningebäcken kantas av gräs, träd 
och buskar som är hemvist för groddjur 
och många insekter.

Vid Eldsberga kyrka högst upp på grus-
åsen reser sig dessa tallar som blivit hem 
för en koloni med de helsvarta råkorna.

Naturen söder om Halmstad är omväxlande och intensiv. Längs kusten finns Fylle-
åns ringlande mynning, Påarp med Slyngstenen (•) och det stora klapperstens-
fältet, slipade hällar ända ut i vattnet Laxvik, höga sanddyner och torr tallskog 
vid Tönnersa. Vid Gullbrannareservatet finns Genevadsåns mynning. På slätten 
innanför kusten är  åkerlandskapet frodigt med många vattenfyllda märgelgravar, 
men även torra grusåsar i Eldsberga.  Naturen trängs dock med mycket jordbruks-
mark, bebyggelse samt järnväg och motorväg. 

Trönninge ängar är en av västkustens finaste fågellokaler med bra möjligheter 
för att komma nära fåglarna och lära sig mer om dem. I Trönninge samhälle rin-
ner dessutom Trönningebäcken, som kantas av en tidvis översvämmad remsa med 
gräs och buskar.  
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Östra Stranden

Tips
Både fastboende och sommargäster kan med fördel sätta upp stekelhotell, samt röja 
fram sandblottor för att gynna diverse stekelarter. Fjärilsrestauranger i trädgårdarna är 
också en bra åtgärd. Bor man vid någon av tallstrandskogarna eller vid Andersbergs 
parkmiljöer är mesholkar ett givet alternativ.

Sanddynsområdet med intilliggande ljunghed på Hagön är en av de få platser i landet 
där fältpiplärkan fortfarande häckar.

Man kan göra strandfynd i form av ägg
kapslar från någon av våra tre arter av 
rocka som finns längs västkusten.

Vid Fyllesjö häckar bl.a. pungmes, vars 
egendomliga bon man kan se hänga i 
träden.

Blågrön mosaikslända är en lång
flygare, som man kan få påhäls
ning av i trädgården om man bor 
i närheten av en våtmark.

Rom, grodornas ägg som ser ut som gelatin med svarta nötter i.
Grodorna lägger sin rom i grunda dammar eller öppna diken som blir snabbt 
varma på våren och därmed påskyndar ynglens utveckling.

Strandskatan är en av de fåglar man lättast lägger 
märke till då de ofta häckar på gräsmark intill 
våtmarker, gärna nära havet. 

Naturreservatet Hagön med sanddyner, ljunghed och fuktängar har ett rikt djurliv 
med gott om fåglar, däggdjur och insektsarter. Det är inte bara under badsäsongen 
området är värt ett besök. Ett tips är att gå längs den långa stranden efter en höst-
storm och leta strandfynd. Förutom snäckor och musslor kan man hitta äggkaps-
lar av rocka och haj, samt kanske de karakteristiska äggsamlingarna av valthorns-
snäckan. Vid ”Lilla Köpenhamn” finns natur- och kulturstigar där skyltar ger 
intressant information. 

Fyllesjö är också ett fint område att promenera i, man kan följa Fylleån längs en 
stig från Andersberg ända fram till mynningen.  

Hamnutfyllnaden med intilliggande industriområde är, kanske lite förvånande, 
ett intressant område för många arter. Fåglarna uppskattar de stora bassängerna 
och de stora områden med vassar och ”skräpmarker” som finns här. På vintern 
kan man beskåda övervintrande fågelarter i området. I bassängerna ligger då 
ofta brunand, bergand, salskrake och andra änder. I vassarna hörs skäggmes och 
sävsparv, och ibland kan man få se en övervintrande rördrom. På de stora silo-
byggnaderna brukar pilgrimsfalk hålla till och jaga bland duvflockarna. Jord- och 
hornuggla kan ibland ses jaga smågnagare i skymningen på vintrarna. I öppna 
diken och småbäckar i området kan man ibland hitta kungsfiskare vintertid.
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Området bestående av de sammanhängande bostadsområdena Fyllinge, Snöstorp, 
Vallås och Brogård skiljs från resten av Halmstad genom E6:ans sträckning. Om-
rådet domineras naturmässigt framför allt av två olika vattenbiotoper. 

Fylleåns dalgång med betesmarker, våtmarker och fuktmiljöer går längs norra 
delen av Fyllinge, utmed hela Snöstorps östra del och strax söder om Brogård. 
denna långsträckta pärla ger de boende i området tillgång till fina naturupple-
velser inpå knuten. Fågelsången i dalgången på våren är mycket artrik med bl.a. 
näktergal, kärrsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gräshoppsångare 
och gök.

I Vallås finns det andra fina naturområdet som består av en veritabel våtmarks-
mosaik med Vallåssjön och två grunda våtmarker i ett naturparksliknande områ-
de. Här häckar t.ex. rörhöna, sothöna, gräsand och knölsvan. Även pungmes och 
kungsfiskare har setts här vid flera tillfällen. Strax öster om Vallås finns dessutom 
fina betesmarker och ytterligare en anlagd våtmark (•). 

Fyllinge ligger något mer isolerat i jordbrukslandskapet, men det är inga långa 
promenader man behöver ta för att komma ner till Fylleån eller dess lilla biflöde 
som rinner norr om bostadsområdet och förbi stadsbondgården. Här finns också 
en hel del betesmark, och en gammal fin oxelallé med massor av lämpliga bohål 
för olika fåglar (•).

Tips
Både längs med Fylleån och vid 
Vallås våtmarker är det lämpligt att 
sätta upp holkar för fladdermöss, 
som trivs i halvöppna miljöer med 
träddungar och vatten. Även fågel-
holkar av olika slag är en mycket 
bra åtgärd. I alla bostadsområden 
finns öppna parkliknande områden 
som lämpar sig väl för att gynna 
smådäggdjur som t.ex. igelkott. Sätt 
ut en bolåda eller lägg upp en liten 
löv/rishög i ett buskage på platser 
som inte ligger i omedelbar anslut-
ning till starkt trafikerade vägar. Det 
går så klart också utmärkt att göra 
det i trädgården.

Fyllinge Snöstorp Vallås Brogård

En fin gammal oxelallé strax nordöst om 
Fyllinge kantar en grusväg som går genom 
åkerlandskapet mellan Fyllinges norra och 
östra delar.

Fylleåns dalgång med betesmark, träddungar och olika fuktmiljöer är ett härligt 
område för promenader. Här hörs bl.a. gräshoppssångare varje vår.
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Halmstad

Halmstad stad är förvånansvärt 
rikt på smultronställen. Nästan 
var man än bor har man nära till 
någon ”urban natur”. Välkända 
och omtyckta platser är de fina 
blandskogarna Galgberget och 
Frennarpskogen samt Alet med 
sin alsumpskog och Västra stran-
den. Utöver dessa lokaler finns 
det flera mindre parker, och för-
stås Nissan där man vid Slotts-
möllan kan se både kungsfiskare 
och forsärla samt hoppande lax. 
Reningsverket vid Västra stran-
den kanske man inte tänker på 
som naturlokal, men särskilt på 
vintern är dammarna fulla av 
övervintrande och lättstuderade 
fåglar.

Tips
Har man en trädgård är nektarrika blommor, fruktträd och bärbuskar ett bra sätt att få 
”gäster”. Att sätta upp fågelholkar och stekelhotell samt att fixa ett fågelbad gynnar 
ytterligare fåglar och insekter. Glöm inte bort djuren på vintern. Fågelmatning och 
några kvarlämnade lövhögar som övervintringsplats för t.ex. igelkott uppskattas!

Området vid Slottsmöllan med äldre träd 
och gamla stenbyggnader är rikt på liv. 
Där finns också promenadstigar längs 
Nissan, och goda möjligheter att se hop-
pande lax och öring, ffa. vid högvatten i 
september-oktober.

Även mitt inne i centrum finns det små 
oaser. Här syns slottsparken med sina 
gamla träd och små dammar. Varför inte 
hänga upp en holk i ett träd och se vem 
som flyttar in?

Galgberget med stora träd, fin utsikt och pro-
menadslingor är en riktig pärla. På våren är 
fågelsången intensiv. Vid ett kvällsbesök i mars-
april kan man höra hoande kattuggla och kanske 
t.o.m. sparvuggla och berguv.
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Söndrum Tylösand

Tips
På sommaren kan ett stekelhotell 
bli minst lika välbesökt som Hotel 
Tylösand. Bor man nära något av 
barr - eller blandskogsområdena kan 
man sätta upp holkar för att gynna 
talltita. Den fanns här för något de-
cennium sedan, men har nu försvun-
nit delvis beroende på brist på bohål. 
Den vill hacka ut ett hål själv, så 
därför ska man ta en vanlig mesholk 
(28 mm ingångshål) och fylla den 
med sågspån. Packa spånet ganska 
hårt, då efterliknar man konsistensen 
hos en murken björk som talltitan 
gillar. Även tofsmes kan fås att häcka 
i dessa holkar.

Prins Bertils stig (      på kar-
tan) är ett 18 km långt pro-
menadstråk som går längs 
kusten från Halmstads slott 
till Tylösand och sedan viker 
inåt land till Möllegård. 
Den bjuder på omväxlande 
natur- och kulturmiljöer, 
med till exempel Tjuvahå-
lan, och Möllegårds kvarn. 
Rekommenderas starkt!

En taigasångare ringmärkt i Grötvik. Den 
häckar i Ryssland, men några brukar varje 
år ses i Sverige.

Från Trottaberg får man en bra utsikt mot Trottasjön 
och Vapnöslätten.

I Nyrebäckens dalgång hittar man fina betade stränder och sumpskogsliknande 
alkärr med träd ända ut i vattnet. Ån, där bl.a. den sällsynta fisken grönling lever, 
passerar Möllegård, som är ett fint naturreservat med promenadstigar genom 
gamla lövskogar och betesmarker. Här kan man med lite tur höra sommargylling 
och mindre flugsnappare, och beskåda den vackra backsippan. 

Långenäsudden öster om Grötviks hamn bjuder varje höst på ett av Sveriges 
mest intensiva småfågelsträck med tusentals fåglar som passerar varje timme! I 
september – oktober vid östliga vindar är det en häftig upplevelse att se våg efter 
våg av täta småfågelsvärmar passera över ens huvud. Här sker också ringmärkning 
av fåglar. 

Nordväst om Söndrums kyrka alldeles intill Trottaberg hittar man den anlagda 
fågeldammen ”Trottasjö”. Här kan man beskåda även lite ovanligare fåglar, som 
t ex skärfläckan med sin uppåtböjda näbb. Mellan Söndrum och Bäckagård ligger 
Hallägraskogen med ädellövskog och betesmarker.

Även välskötta och ”onaturliga” parker kan gynna mångfalden. Blomster
prakten i Gunillaparken drar till sig mycket insekter.

Här har bostadsbolaget HFAB sått in en vildäng på en parkyta. Vips så har 
man skapat en biotop där det vimlar av insekter, och som dessutom är vacker.

Så här ser ofta parkmark ut. Stora ytor med kortklippt gräsmatta utan rabat
ter och med träd med jämna mellanrum. Här finns utrymme för många 
mångfaldsågärder.
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Haverdal Vilshärad Gullbrandstorp

Kusten mellan Vilshärad och Haverdal är inte bara badbukt. Sanddynerna hyser 
många speciella insektsarter, t ex brun sandjägare, havsmurarbi och olika sandste-
klar. Uppe på Haverdalsberget ”Skallen” har man en härlig utsikt och det finns en 
spännande stig längs gamla stenbrott med torra och fuktiga partier ut till uddens 
spets. Med en handkikare finns det chans att få syn på sälar som ligger på reven. 
Strax norr om Haverdal börjar stenkusten med stora säregna klapperstensfält och 
hedliknande gräslandskap med hög andel buskar.

Haverdalsreservatet är en mer än hundra år gammal bergtallsplantering mot 
sandflykt. Här i den krokiga trollskogen träffar man på många småfåglar, som 
t.ex. tofsmes. Här spelar också nattskärran på försommarkvällen. En alldeles speci-
ell upplevelse är den fina lukten av tallkåda, som börjar spridas soliga dagar redan 
på senvintern och tidigt på våren. I norra delen av reservatet korsar den lilla ån 
Skintan som även på vintern, när delar av naturen går på lågvarv, är ett spännande 
vattendrag att följa. 

Tips
Aktiviteter i sanddynerna (barnlek, promenader m.m.) håller vresrosen i schack. Man 
kan hjälpa det akut hotade havsmurarbiet genom att plantera käringtand i sin trädgård. 
Det lilla biet bygger sitt bo i blottad sand och suger nektar från käringtand. 

Trottaberg är en fin betesmark, som dessutom bjuder på utmärkta möjligheter 
att följa rovfågelsträcket på hösten. I bakgrunden syns Trottasjö.

Sanddynerna, som här i Vilshärad, är så länge de inte växer igen, hemvist åt många 
sällsynta insekter, som kräver öppen sand för att trivas. I förgrunden breder vresrosen 
ut sig och kväver all annan vegetation.

Bland torra varma 
klippblock uppe 
på Skallen finns 
en fantastisk utsikt 
och både små våt
marksbiotoper och 
torra ryggar med 
mycket ljung.

Sädesärlan finns gärna nära öppna 
vatten men även på kortklippta 
gräsmattor i trädgårdar där den 
fångar insekter. Boet brukar finnas 
i stenmurar eller andra skrymslen.

Här hoppar några starar och plockar insekter framför ett betande ungnöt. 
Förutom starar så ser man ofta gulärlor bland betesdjuren särskilt vid fuktiga 
marker.
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Steninge

Steninge ligger nära många helt skilda naturtyper. Steninge naturreservat har en 
spännande stenkust med slipade, rundade hällar ända ut i vattnet. Lite högre upp 
på stranden finns stora kantiga block omgivna av hävdade naturbetesmarker med 
insprängda buskiga avsnitt. Här kan man bl.a. hitta samtliga Sveriges ormarter 
samt kopparödla och skogsödla. Innanför kustvägen i höjd med Stensjöstrand 
ligger Skipås naturreservat med böljande betesmarker, högrest bokskog, gamla 
ekar och alsumpskog. I Steninge finns också ett skogligt reservat med bland annat 
fossiliserade sanddyner.

Det betade mosaiklandskapet med många fåglar och ovanliga växter kan även 
besökas söder om Steninge inom Enets naturreservat. Här växer t.ex. kustgentia-
na, nattviol och slåttergubbe. På andra sidan kustvägen går en skyltad stig genom 
en tät, stor och gammal eneskog, därefter ekbackar med blåsippor och slutligen 
når man Vårhögen (•), en bronsåldersgrav.

Längre söderut i Särdal ligger Busör på en liten udde. Det är en bra fågellokal 
för havsfåglar och man ser nästan alltid sälar som vilar på revets hällar och block. 

Mot Steninge kyrkby inåt landet reser sig det över hundra meter höga och 
klyftade Steningebjär med många spännande skogspartier i svårtillgänglig terräng. 
Längre söderut har en stor fågelvåtmark anlagts. Här finns parkeringsplats och 
utkikskulle.

Tips
I det otillgängliga Steningebjär finns goda förutsättningar för ugglor, varför det här 
kan vara en god idé att sätt upp holkar för t ex kattuggla. De stora områdena med 
betade strandängar ger ett rikt insektsliv och därför goda möjligheter att locka till sig 
t.ex. fjärilar om man planterar olika kryddväxter, syrenbuddleja eller andra nektarrika 
blommor. Har man ett mindre nässelbestånd vid komposten är dessa värdväxter för 
larver av våra vackra fjärilar som t.ex. nässelfjäril, amiral, tistelfjäril, vinbärsfuks och 
påfågelöga.

Steningebukten är känd för sina stora vågor när det blåser upp mot storm från väst. På 
havets botten växer här mycket tång och alger som spolas upp på land. I det materia
let uppförökar sig miljarder av insekter och tångbankarna blir till ett dukat bord för 
många fåglar.

Sveriges kanske finaste badbukt med öppna dyner med de 
vackra sandbindande gräsen sandrör och strandråg.

Från utsiktsplatsen på ”Skallen”  har man en vidunderlig 
utsikt över havet och i den magra jorden växer många 
blommor.

Haverdalsreservatet, som är en gammal sandflyktsplante
ring, bjuder på en spännande trollskogsmiljö.



Busör

Skipås 
naturreservat

Steninge

Enets natur-
reservat

Steninge 
naturreservat

Steningebjär



1�

Getinge

Getinge ligger vackert mellan två höjdryggar i Suseåns dalgång. Invid infarten 
från söder finns en anlagd damm med många höga vattenväxter. Stränderna håller 
på att växa igen med al, men det finns gott om småkryp i vattnet och här häckar 
änder, sothöns och rörhöna. Gräshoppssångare hörs ibland.

Utmed Suseån hittar vi stora områden med igenväxande buskmarker och fina 
små sänkor, som efter översvämningar kan hålla vattnet kvar ett litet tag. Norr om 
samhället kantas ån av alsumpskog, mycket död ved och överhängande träd. 

Getinge inramas av bergsområden i öster och väster som bjuder på fina ströv-
områden med ett nätverk av gångstigar. På västra berget hittar vi spännande 
blandlövskog medan det på det östra finns mer naturparkliknande områden och 
fina gamla trädgårdar anlagda i slutningen. Vid vattentornet (•) på östra sidan har 
man även en fin utsikt över slätten, främst på vintern.

Suseån har ofta hög vattennivå och svämmar över regelbundet, vilket skapar många 
spännande våtmarks - och ängsmiljöer söder och norr om samhället.

Suseåns strandzon förvandlas vid högvatten till ett 
Amazonas i miniatyr. Man kan ta med sig en pall 
eller ett sittunderlag och slappna av invid det stilla 
rinnande vattnet.

Tips
Man kan t.ex. gynna igel-
kottar och andra smådägg-
djur genom att hjälpa till 
med löv- och rishögar för 
skydd och övervintring i 
något hörn av trädgården. 
Nektarsökande insekter 
gynnas av trädgårdens 
blommor och många av 
våra kryddväxter är lämp-
liga; isop, salvia, timjan, 
lavendel och kungsmynta 
är några exempel. Fjärils-
buske (syrenbuddleja) 
och höstflox drar till sig 
dagfjärilar medan kaprifol, 
doftschersmin och bloms-
tertobak är särskilt bra för 
våra nattfjärilar.
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Harplinge

Utsikt, parkliknande blandskog och sluttningsträdgårdar är vad som 
finns att hitta på berget öster om Getinge.

Harplinge är en gammal kultur-
bygd 4 km från havet norr om 
Halmstad. Slätten avbryts här av 
berget Aggaredsbjär och avgrän-
sas i söder av Nyårsåsen.

De gamla gravhögarna i Lyng-
åkra från brons- och järnåldern 
ligger intill landsvägen öster om 
samhället. De är upphöjda och 
syns på långt håll. Marken är 
här torr och det finns en lång-
varig betestradition, på senare 
år främst med hästar. Områdets 
gräs bränns av då och då vilket 
bidrar till den rika gräs- och 
örtfloran.

Kommer man från Getinge kan man svänga in mot hembygdsgården. På vägen 
dit färdas man längs en 200 m lång, 6 m bred och 1,5 m hög mur bestående av 
upplagda gråstenar från omgivande åkrar. Här finns värmeälskande insekter och 
skogsödlor. Efter en varm dag lagrar muren mycket värme och smådjuren kan här 
njuta av lite extra värme sent på dagen.

Runt om lövskogsklädda Aggaredsbjäret är det gott om uppgrusade stigar, kring 
hembygdsgården är det mer parklikt, och riktigt stora sammanhängande skogar 
täcker Nyårsåsen. Mellan åsen och samhället ligger ett av Hallands största anlagda 
våtmarkskomplex, Mannarps våtmarker med flera observationsplatser till glädje 
för fågelskådningen.

En annan specialitet i Harplinge är de riktigt gamla naturminnesmärkta ekar-
na (•). De finns vid infarten i väster samt utmed kyrkvägen mot Plönninge. Här 
hittar man allt vad gamla lövträd har att erbjuda: Ihåligheter som ruttnar och 
torkar, kanske står med vatten i eller med svampar på döda delar. På några ställen 
ser man flera kvadratmeter stora lavbevuxna fuktkuddar. Detta är ett eldorado för 
många insektsarter och fåglar som drar nytta av den gamla veden.

Tips
Eftersom Harplinge ligger i 
ett intensivt jordbruksområde 
är alla småbiotoper man kan 
skapa i sin trädgård mycket 
värdefulla. Låt ett hörn bli lite 
skräpigt och lägg upp ris- och 
lövhögar, en kompost eller 
en liten hög med avverkad 
ved. På vintern ger fågelmat-
ning ett uppskattat tillskott 
för övervintrande fåglar som 
kanske kan lockas fram från 
intilliggande skogar.Harplinges gamla ekar är livsmiljö för många 

mossor, lavar insekter och fåglar.

Vid infarten från Getinge mot hembygdsgården 
ligger denna mäktiga gråstensmur med hop
plockade stenar från anslutande åkrar.

Den skira grönskan i en nyutslagen lövskog får man inte missa. 
Ta en promenad i närmsta skog i maj och njut.

Död ved, både stående 
och liggande är mycket 
värdefull. Här ser man 
hur hackspettar har hackat 
ut bohål, som senare även 
blir bostäder åt andra 
fågelarter.
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Kvibille

Vid samhällets östra sida ligger Lyngåkras gravhögar som är ett gammalt och 
fint hävdat gräsområde med intressanta växter.

Kvibille samhälle ligger högt utmed en höjdrygg som kantar Suseåns dalgång. 
Bergen är klädda med spännande blandskogar. I norr och öster gränsar samhället 
till skogen och i väster till det öppna jordbrukslandskapet. Suseån rundar samhäl-
let när den rinner snabbt genom en ravin i öster för att nere på slätten vika av mot 
väst. Både uppströms och nedströms Kvibille brukar det bli stora översvämningar 
som drar till sig ett intressant fågelliv. I själva samhället är det däremot ont om 
öppna vattenytor.

Tips
Vatten i all tänkbara former ger ett 
välkommet stöd till fåglar och många 
andra djurarter. Det kan vara så enkelt 
som en skål med vatten i trädgår-
den. Om man lägger i en tvättsvamp 
underlättar man för insekter som kan 
landa på den blöta svampen och suga 
vatten utan drunkningsrisk. Med en låg 
kant på skålen ger man även igelkotten 
möjlighet att komma åt vattnet. 

Ett annat alternativ är att gräva ner 
en grund balja eller annan behållare 
i marken så att kanten kommer strax 
under marknivån. En gammal uttjänt 
parabol visade sig vara utmärkt hos en 
entusiast! Fyll den helt med jord upp 
till marknivån, och sedan vatten upp till 
kanten. Där kan man plantera diverse 
vattenväxter som t.ex. kabbleka och 
gul svärdslilja och därmed få ett ”mini-
träsk” i sin trädgård. Om inte neder-
börden kan hålla den vattenmättad får 
man fylla på med trädgårdsslangen då 
och då. Denna fuktiga miljö ger också 
vattenförsörjning till många djur, och 
eftersom där inte finns något öppet 
vatten är den lämplig för barnfamiljer.

De stora återkommande översvämningarna av Suseån är ett kännetecken för Kvibille. 
Landskapet brukar då för några dagar helt förändra karaktär och ofta kommer stora 
flockar med gäss eller sångsvanar.

Ihåliga, avbrutna träd som detta vid 
norra infarten är vackra ”ruiner” där 
hål efter hackspetten kanske utnyttjas av 
någon starfamilj och där insekter trivs i 
barken och mossan.

Vissa arter av våtmarksfåg
lar kan bygga sina bon på 
ganska udda ställen. Måsar 
och strandskator bygger ofta 
bon inne i samhällen nära 
människor; på grusplaner, 
tak, soptippar eller som här 
på bilden ett fiskmåsbo på 
en brygga i Mannarps nya 
våtmark.

Skogsödlan trivs särskilt i varma och torra skogsmiljöer, bryn, vägslänter och 
liknande, men kan även hittas i något fuktigare miljöer med tät örtvegeta
tion. Den här filuren satt i en tuja i en trädgård i Mannarp invid Nyårsåsen.
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Holm

Holm är ett litet samhälle norr om Halmstad, omgivet av vidsträckta åkermarker 
med mest spannmålsodling. Här ligger många gamla märgelgravar, varav de flesta 
är vattenfyllda.

Norr om Holm ligger en höjd med ekskog som innehåller mycket gammal ved. 
det finns stigar som är fina att gå, främst på västra sidan av berget, där bullret från 
motorvägen inte hörs lika mycket. Skogen är ett eldorado för många fåglar som 
här kan häcka även utan holkar, då det finns naturliga bohål i de gamla träden.

Söderut utmed landsvägen till Halmstad finns två fuktbiotoper som komplet-
terar naturens förutsättningar med öppna vattenytor och vattenväxter. Ställer 
man sig en försommarkväll vid kyrkan utmed landsvägen och lyssnar söderut mot 
fuktsänkan och skogsdungen (•), har man chans att höra gräshoppsångare och 
kornknarr från fälten väster om vägen.

Tips  
Att plantera fruktträd och bärbuskar 
uppskattas, inte bara av fåglar utan 
också av flera smådäggdjur. Testa 
att låta en del av gräsmattan förbli 
oklippt mellan maj och augusti. Detta 
gynnar insekter och andra småkryp 
och därmed även igelkott och fåglar. 
Dessutom är det rätt kul att se vilka 
blommor som dyker upp. Olika klöver-
arter, smörblommor och tusensköna 
kan man hoppas på, särskilt om mar-
ken är lite mager.

Invid landsvägen finns det två äldre anlagda dammar. De är reservat för många små-
kryp och även vackra besöksmål.

Fuktig vildvuxen parkmark, som här i 
södra änden av byn, är svårtillgänglig 
och egentligen vill ingen ha den. Fuktiga  
ostädade marker är dock värdefulla att 
bevara som de är.
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Åled ligger i mellan-
bygden mellan åker-
landskapen på slätten 
och skogsbygden. Byn 
och omgivningarna 
domineras av ekbackar 
omväxlande med åker 
och betesmark. Nissan 
rinner genom byn och 
ett större våtmarks-
område finns i hjort-
hägnet alldeles norr 
om byn på Nissans västra sida. dit kan man gå längs en stig utmed Nissan. Ett 
annat fint område är ”Gröta håla” mittemot affären, där man kan gå genom skog 
och betesmark till Torvsjön öster om byn. Områdena i och runt Åled är svamp-
rika med bl.a. soppar, kantarell och trattkantarell. 

det gamla grustaget (•) i byn kanske inte är så estetiskt tilltalande men bota-
niskt intressant med bl. a. Hallands landskapsblomma, hårginst. dessutom är elva 
akut hotade fjärilsarter knutna till hårginst, varav flera har observerats i grustaget. 
Allehanda aktiviteter som ger måttligt slitage och hjälper till att hålla det öppet är 
bra (promenader, barnlek, cykling etc.). 

Åled

Tips
Ekbackarna (och trädgårdarna) är lämpliga för holkar av olika slag. Småfåglar, katt-
uggla och skogsduva lider ofta brist på bohål. Bor man nära Nissan är knipholk lämplig. 
Skogsdungarna och Nissan gör att även fladdermusholkar är bra åtgärder. Kopparödlan 
gynnas genom att låta något hörn av trädgården vara lite ostädat, gärna med löv- och 
rishögar. Detta gynnar även t.ex. igelkott och padda.

I Åled ligger ett f.d. grustag med blottade partier av sand och grus, viktiga för många 
stekelarter. Här finns Hallands landskapsblomma hårginst. Måttlig störning (slitage) 
av området gynnar mångfalden.

Flera promenadstigar genomkorsar skogsområdena mitt 
inne i Åled. Här kan man njuta av den rikliga fågelsången 
på våren.
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Oskarström ligger i skogsbygden vid Nissan. Söder om byn ligger Sennan. Jämfört 
med Åled är Oskarströms omgivningar mer skogsdominerade, och omges av stora 
ytor lummig lövskog. Utanför Nissans dalgång är det milsvid granskog. I byn 
finns en hel del parkmiljöer och gott om äldre träd och trädgårdar. Skogarna runt 
Oskarström lämpar sig väl för ”safari”. En biltur längs skogsvägar i skymningen 
ger goda chanser att se t.ex. älg, rådjur och vildsvin. dessutom är området ett av 
de bättre i Halmstad kommun när det gäller att se våra skogshöns som tjäder och 
orre eller t.o.m.  järpe, som är ovanlig i kommunen. Åker man ut i mars-april kan 
man med fördel stanna då och då för att lyssna efter ugglor. 

I Sennan är området vid Sennanåns utlopp i Nissan en fin miljö med fuktig 
lövskog med död ved (• på kartan). Här häckar bland annat mindre hackspett. 
Man kan gå norrut längs en stig alldeles invid Nissan som leder till ett vadställe 
där man kan bada eller undersöka de vattenlevande insekterna som sitter under 
stenarna i ån. Ett fint utflyktsmål med barnen mitt inne i Sennan.

Tips
Nissan är här lämplig för häckning av 
t.ex. knipa och storkskrake som båda 
är hålhäckare. Att sätta upp holkar i 
något träd nära ån gynnar dessa arter. 
Sorgmantel och amiral är två fjärilsar-
ter som gillar mogen frukt och som är 
ganska vanliga i området. Lägg gärna 
ut lite frukt i trädgården och spana 
efter dessa vackra fjärilar. Lövträdsbe-
roende insekter gynnas av att låta död 
ved ligga kvar i ett hörn av trädgården 
efter röjning/fällning.

Oskarström Sennan

Nissan flyter genom Oskarström. Denna del, vid bron på åns västra strand, brukar 
vara en bra lokal för matning av änder på vintrarna, då stora mängder samlas här 
för nära beskådan.

Storskraken är en art som borde kunna 
fås att häcka i Oskarström. Uppsättning 
av holkar gynnar både den och knipan.
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Simlångsdalen

Simlångsdalen har ett liknande läge som Oskarström, och omges till stor del av 
skog. Närmast byn är det lövskog, och utanför finns stora områden med granskog. 
Samhället ligger intill ett par rätt stora sjöar, Brearedssjön och Simlången. Söder 
om byn finns en stig (       )genom fina lövskogar i naturreservatet danska fall där 
ån Assman har en fallhöjd på 36 m ner till åmynningen via flera vildsinta forsar. 
Här finns bl.a. mindre flugsnappare, forsärla och strömstare. Öster om byn ligger 
Bröda naturreservat, med sitt vackra bevarade kulturlandskap med lövträdsrika 
betesmarker, stenmurar och fägator. En annan pärla är Naturskyddsföreningens 
fastighet Björkelund söder om byn, där många olika åtgärder har gjorts för att 
gynna den biologiska mångfalden. Man kan få många tips på holkar av olika slag, 
testa på lieslåtter eller bara promenera längs Fylleån och intilliggande betesmarker 
och slåtterängar. Björkelund ligger ca 3 km sydväst om Simlångsdalen och kan nås 
med cykel längs den gamla banvallen utgående från samhället.

Tips
Vid Fylleån häckar både forsärla 
och strömstare. En bra åtgärd 
är att sätta upp specialholkar 
för dessa under någon bro i ån. 
Bor man nära äldre barrskog är 
holkar till svartmes, talltita och 
tofsmes lämpliga. Omgivande 
lövskogar är hemvist för många 
insekter och att spara död ved 
i något hörn av trädgården 
gynnar många arter. Komplet-
tera gärna med att sätta upp 
stekelholkar.

Betesmark utanför Simlångsdalen.

En trolsk höstmorgon vid 
Brearedssjön när dimman lättar.
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BiOTOPEr i närHETEn 

Hur undvika mygg? 
Nej, det blir inte nödvändigtvis fler mygg om man anlägger en trädgårdsdamm. I per-
manenta vatten lever många rovinsekter som har mygglarver som sin basföda. Finns det 
mycket mygglarver kan det bli ännu fler rovinsekter i dammen. Mygglarverna går då åt 
som mat och bara en bråkdel överlever.
Däremot massförökas myggan i tillfälliga vattensamlingar som är tomma på fisk eller 
rovinsekter. Här kan de utvecklas ostörda och tiden från ägg till vuxen mygga är bara 
ca 20 dagar. Vanliga kläckningsplatser är tillfälligt vattenfyllda lågpunkter i landskapet. 
Man kan hitta mygglarver i vattenfyllda traktorspår. På villatomter trivs de t.ex. i regn-
tunnor eller kvarglömda hinkar.

Undersök våtmarker i närheten
Med våtmarksbiotoper i närheten finns redan ett stort antal arter i närheten. Man har 
då god chans att få besök av många av våtmarkens vanligare djur, t.ex. fåglar eller 
groddjur och insekter som de stora vackra trollsländorna. Man kan dessutom undersöka 
om det finns holkar, rishögar och stenrösen i närheten eller om det är brist på denna 
typ av bostäder? Kanske man kan höra med ornitologiska föreningen eller markägaren 
vad de vet om platsen och om det är något man kan göra eller stötta med.

Våtmarker  och vatten 

Var hamnar vi då? I den rena parkdammen, vid skogens fiskebäck, vid slättsjön 
med vattenfåglar, i åkerns surhål, eller i en mosse man kan sjunka ner och för-
svinna i? Hur än vi förhåller oss till vattnet, kan vi inte leva utan det, och inga 
djur och inga växter överlever utan vatten. därför är våra vatten- och fuktbiotoper 
bland det mest skyddsvärda vi har här på vår jord. 

En enkel men inte längre vanlig fuktbiotop är det öppna diket. Finns det vat-
ten större delen av året kan en mängd olika småkryp leva och utvecklas på dikets 
botten. Ryggsimmare som simmar på rygg eller svarta dykarbaggar stora som ett 
5- kronors mynt. Nattsländelarver med delar av sin kropp gömda i ett självbyggt 
hus, som de drar med sig som en husbil. Grodor, paddor och salamandrar hittar 
här mat och kan föröka sig. Många är de djur som utnyttjar diket som ”motor-
väg” mellan olika platser i landskapet.

Utmed större vattendrag blir det nästan alltid fuktiga marker. Smala eller breda 
terrasser, öppna eller igenväxande. det är utmed stränderna vi hittar småkrypens 
matplatser, gömslen och bostäder. En gång i tiden var vi där själva som stenålders-
människor och hade stranden som vårt främsta livsutrymme. de senaste 100 åren 
har vi tagit bort det mesta av vattensamlingarna i landskapet, torrlagt skogen och 
åkrarna och sänkt ner avrinningen i underjordiska rör. När vi nu börjar ge tillbaka 
livsutrymme till våra insekter och smådjur, är det strandzonen som är det allra 
viktigaste. 

Ett litet naturprojekt kan vara att ta reda på var närmsta vatten ligger och gå på 
upptäcktsfärd.
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En vanlig typ av våtmark är märgelgraven som ligger ute på åkerslätten. Här har man 
en gång i tiden grävt fram kalkrik lera och gödslat åkern med. Hålen vattenfylldes så 
småningom och är idag små oaser i ett utarmat åkerlandskap.

De vuxna salamanderhannarna kan se ut 
som rena monster med en färgglad lekdräkt 
som skimrar i metalliskt blått och med 
rött längs magen. Alla groddjur inklusive 
salamandrar är fredade i Sverige.

En parkdamm med mycket liv i! 
I vatten med mycket växtlighet finns mycket mat åt växtätande och nedbrytande 
småkryp i vattnet, vilket i sin tur gynnar rovinsekter som t. ex. trollsländelarver.  
Småkrypen blir i sin tur mat åt våtmarksfåglar. En del fågelarter äter också direkt av 
vattenväxterna.
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Betesmarker

Skapa bostäder 
Finns det betesmarker i närheten kan man ge stöd åt olika djurgrupper, som kan hitta 
gott om mat på betesmarken, men som saknar lämplig bostad där. Starholkar är ett bra 
exempel. Finns det kar för dricksvatten till djuren i betesmarken kan man lägga i en bit 
av en träplanka. Det minskar drunkningsrisken för småkryp och fåglar.

Blåklockor finns 
det 12 arter av 
i Sverige och de 
är ofta betes-
gynnade och 
påträffas t.ex. 
i torra hag-
marker kanske 
tillsammans 
med kattfot och 
prästkrage.

Bastardsvärmare är vackert färgade 
fjärilar som trivs i betes- och hagmarks-
miljöer.

Omväxlande torr och fuktig, kuperad betesmark med enstaka solitära träd och större 
enbuskar, utanför Simlångsdalen. En betesmark med allt och för alla.

Korna som betar i det gröna är något av en nationalsymbol för den svenska lands-
bygden. Betesmarkerna är även en förutsättning för mycket av den mångfald vi 
fortfarande har kvar i vårt kulturlandskap. 

När åkerlandskapet till viss del liknar en öken så är förhållandena på betes-
marken ofta det motsatta. Här samsas gräsarter och blommor. Här kan insekter, 
smådjur och fåglar förflytta sig på det snaggade grädet och hitta mat. de mest 
värdefulla betesmarkerna är ogödslade och uppvisar en mosaik av medellångt och 
kortsnaggat gräs. Ligger betesmarkerna invid våtmarker eller större åar kan där 
häcka arter som strandskata, gulärla, rödbena, storspov och tofsvipa. Insprängda 
buskage eller ett anslutande skogsbryn är lämpliga miljöer för t.ex. törnskatan.
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Skogsmark

Bjud in tillfälliga gäster
Bor man nära skogsbryn kan man undersöka vad det finns för djur där och hjälpa dem 
att stanna kvar och att ha det ännu bättre. Många av dessa djur kan bli tillfälliga gäster 
på gräsmattan eller andra delar av trädgården. 
Många fåglar lider brist på bohål eftersom död ved numera är en bristvara i skogarna. 
Att sätta upp holkar för att hjälpa olika arter är alltid en lämplig åtgärd. I lövskogsmil-
jöer, framför allt bruten sådan, med bryn och gläntor trivs också fladdermössen. Dessa 
har också problem med bostäder, och holkar hjälper dem att övervintra.

De stora långhorningarna (här en skulderbock) kan man påträffa i skogar med gamla 
och grova ekar. Bilden är tagen i en trädgård i Åled.

Träd är rena konstverken och oändligt praktiska, då de kan ge oss så mycket av det 
vi behöver; ved och byggnadsmaterial, skydd för vind och väder, vackra blommor 
att titta på eller frukter fulla med goda smaker och nyttigheter.

Men vad händer egentligen högst uppe i de stora trädens trädtoppar? Världen 
måste se helt annorlunda ut. En myra som förirrat sig från stackens mörka laby-
rint ända upp till toppen. Vad ser den? Kanske den blir plockad av en fågel några 
sekunder senare men borttappad igen så den får segla ner till marken. I trädtop-
parna hittar vi ett myller av baggar, spindlar, och andra insekter. Här bor och äter 
man i skydd av grenar och bark, här uppe är det ett helt eget samhälle. Om solen 
kan tränga fram och värma blir det extra mycket liv i trädkronan. Men några av 
djuren är bara tillfälliga besökare, som vi kan träffa när de flugit eller klättrat ner.

Ett träds krona är ett hav av blad, som betyder så mycket. För oss är det vår 
gröna lunga, som skapar syre och renar luften. För många insekter är bladen bas-
födan och finns det frukter kan de nyttjas av fåglar, ekorrar och andra djur uppe 
i kronan eller senare nere på marken. När även bladen hamnat på marken blir de 
till skyddstak för smådjur, till mat för daggmasken eller till mull som förbättrar 
jorden för andra växter.

Ett naturprojekt i miniatyr kan vara att gå till närmaste skog och se hur många 
olika trädarter man kan hitta.
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Lövskog med gångstig invid bostadsområde (Bäckagård). Här är holkar för olika 
fågelarter, fladdermöss och ekorre bra åtgärder.

En stilla höstmorgon när dimman lättar över den lilla sjön i skogen (utanför Sim-
långsdalen). I dessa barrskogsmiljöer hittar vi kungsfågel, svartmes, tofsmes, talltita och 
korsnäbbar.
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Parkmark

I parkernas rabatter kan man gå på 
fjärilssafari. Här är en amiralfjäril i 
Gunillaparken i centrala Halmstad.

Trappan upp till Galgberget går genom en mer vildvuxen naturparksmiljö. Här finns 
också mer liv jämfört med ”gräsmattsparkerna”.

Ekorren trivs ofta bra i våra parker. Sär-
skilt om de boende i området sätter upp 
sådana här fina matplatser med egen 
nötlåda och allt.

Ofta finns det grönområden, som vi kallar parkmarker, insprängda i bebyggelsen. 
Allt från gräsmattor med lite träd på, till vildvuxna områden med träd och otill-
gängliga snår (kallas ofta för naturparker). det som gör dessa marker så speciella 
är att de finns nära våra bostäder och de är fria från ekonomiska krav på avkast-
ning. Allt utom den kortklippta ”gröna asfalten” är värdefulla miljöer som vi kan 
skydda och förbättra för att skapa förutsättningar för många arter. Framför allt 
kan det vara brist på vatten och bostäder i anslutning till parkmarker.

Variation är nyckelordet. 
Stor variation ger stor artrikedom. Gå samman några grannar och kontakta hyresvär-
den, kommunen eller vem som nu äger grönområdet/parkmarken och fråga om ni kan 
hitta på några mångfaldshöjande åtgärder. Exempel är att så in en vildäng, sätta upp 
holkar och stekelhotell, plantera fjärilsbuskar, sätta ut fågelbad eller ställa i ordning ett 
igelkottbo i ett buskage. Den enklaste åtgärden är ofta att helt enkelt göra mindre. 
Övertala kommunen att låta bli att klippa gräset i någon hörna. Slå sedan gräset på 
hösten och lägg det slagna gräset i högar som övervintringsplatser åt olika djur.
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Vad vi kan göra?

Här hjälper Johanna till att köra slaget gräs till högen 
där igelkotten ska bo på vintern. Gräset kommer från 
en liten del av trädgården som vi inte klipper och där 
gräs och prästkragar får växa ohämmat fram till höstens 
”slåttergille”. I det höga, oklippta gräset ser vi nästan 
varje år kopparödla, och många insekter gillar också 
denna miljö.

Runtom i våra samhällen 
och inne i Halmstad har 
vi natur- och parkmarker 
ägda och skötta av det 
allmänna. Ofta finns det 
mer liv än vi tror i dessa 
områden. dessutom 
tillkommer våra egna 
trädgårdar, som med 
ganska enkla åtgärder 
kan bli bra miljöer för 
många olika djur. Många 
arter av insekter, fåglar, 
däggdjur och groddjur 
lever sida vid sida med 
oss människor. 

Ett vanligt ”biologiskt” 
fel är att vi sköter vår närmiljö ”för bra”. Kommunala och privata gräsmattor som 
hålls kortklippta är ingen miljö som lockar särskilt många arter. En så enkel åtgärd 
som att klippa gräset mer sällan höjer fuktigheten som ger förutsättningar för fler 
småkryp, maskar och insekter i grässvålen. dessa blir sedan mat åt fåglar som t.ex. 
sädesärla och koltrast. 

På sin egen täppa kan man också hjälpa djuren genom att städa mindre, utan 
att för den skull behöva ha hela trädgården vildvuxen. Lämna ett hörn av gräs-
mattan oklippt. Vid lövräfsning och efter beskärning av buskar lämna en löv/ris-

hög på en undanskymd 
plats. Sådana här passiva 
åtgärder är ju inte svåra 
att genomföra men kräver 
kanske en annan syn på 
sin närmiljö. det är inte 
”skräpigt” eller ”vanskött” 
utan istället ”livgivande” 
och ”mångfaldsrikt”.

Givetvis finns det också 
många aktiva saker man 
kan göra för att hjälpa 
mångfalden på traven. 
det är alltid en bra idé 
att undersöka närområdet 
och försöka se helheten.

Finns det öppna marker 
med gott om häckar och 
buskage där igelkotten 
kan hitta mat, då är det 

En bit av gräsmattan som ändå är svårklippt lämnas helt 
utan skötsel under sommaren. Prästkragar och gräs får 
växa fritt, och på hösten slås gräset med en trimmer och 
samlas i högar vid komposten.
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Praktiska tips finns det gott om och 
är lätt att hitta. Det finns en uppsjö av 
bra böcker och inte minst artiklar på 
Internet, t ex på Naturskyddsföreningens 
hemsida. Vi listar några böcker vi verkli-
gen gillar på sid 2. 

kanske en bra idé att bygga ett vin-
terbo för kotten. Bor man intill en 
hårt trafikerad väg kanske det däremot 
inte är lämpligt att gynna igelkottar. 
Något som ofta saknas är öppet vatten. 
En parkdamm 2 km bort är ingen bra 
lösning för familjen koltrast. Tänk 
dig att du skulle behöva gå och hämta 
vatten varje dag ett antal km. därför är 
alla former av åtgärder som ger vatten 
bra, det kan vara allt från ett simpelt 
fågelbad i form av en skål med vatten, 
till en regelrätt trädgårdsdamm. Om 
tomten gränsar till kommunal mark 
eller ägs av ett bostadsbolag kan man 
höra med ansvariga om ev. samarbets-
projekt. Kanske insådd av en vildäng 
kan ordnas, där ”slåttergille” hålls på 
sensommaren.

Ta med barnen!
Barn är oftast mycket 
intresserade av sin om-
värld och nyfikna på allt 
som rör sig, kryper, krälar 
och flyger. därför är det 
tacksamt att involvera bar-
nen i olika åtgärder för att 
hjälpa djuren i närheten. 

Nedan följer några 
konkreta exempel. I de 
flesta fall kan man välja att 
köpa färdiga anordningar 
eller att bygga själv och 
låta skapandet vara en 
del av mångfaldsarbetet. 
Återigen är ett tips att 
låta barnen vara med och 
snickra och bygga. Barn uppskattar verkligen biologisk mångfald. Alle-

handa småkryp, grodor, fåglar och fiskar studeras med 
stor förtjusning. Här inspekterar Simon och Johanna en 
nötväcka som återhämtar sig efter att ha krockat med 
ett fönster.
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Man ska inte glömma bort 
den estetiska aspekten. 
Fågelbad kan vara fina ut-
smyckningar i trädgården. 
Här har en fågelvän själv 
tillverkat tre fågelbad i 
keramik. Stenarna hjälper 
insekter att komma åt vatt-
net utan att drunkna.

Bryr man sig inte om det estetiska kan 
nog alla fixa ett mycket billigt fågel/in-
sektsbad. En låg plastburk med vatten är 
allt som behövs. Wettex-trasan fungerar 
som landningsplats för insekter som sam-
tidigt kan suga i sig vatten från trasan.

Fågelbadet
det lilla fågelbadet kan alla fixa. det 
finns en uppsjö av olika varianter att 
köpa. det går också att tillverka egna. 
Alla konstruktioner som ger en grund 
vattenspegel är potentiella fågelbad.
dock skall man tänka på följande:
• Vattendjupet ska inte vara mer än 

7-8 cm.
• Ingen gillar gammalt vatten. Rengör 

och byt ofta, helst varannan dag.
• djuren behöver vatten även på vin-

tern. När det är frost blir fågelbadet 
lika viktigt som på heta torra som-
mardagar. Vid minusgrader behöver 
man fylla på ljummet vatten varje 
dag. Även om vattnet trots allt fryser 
så har man i alla fall gett möjligheter 
till vatten under några timmar på 
dagen.

En ringduva släcker törsten i en liten anlagd damm i 
Bäckagård en varm sommardag.

 Obs! Häll inte matolja i vattnet för 
att förhindra isbildning, fåglarna är 
extremt känsliga för detta och minsta 

oljedroppe i fjäderdräk-
ten kan få katastrofala 
följder.

• Placera inte badet för 
nära högt gräs och buskar 
eller liknande där katter 
kan gömma sig. Med en 
öppen placering kan inte 
katter smyga sig nära.

• Lägg i några stenar som 
precis når över vatteny-
tan, så att insekter kan 
landa och dricka utan att 
drunkna.
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En trädgårdsdamm av det något större slaget. Den är extremt grund för att vara säker 
för barn. Vatten fylls enkelt på med trädgårdsslangen. Dammen fungerar som ett 
mycket bra fågelbad samt gynnar även många insekter, både vattenlevande och sådana 
som kommer för att dricka.

Dammar och små våtmarker
Låt dig inte förföras av vackra bilder i kataloger och trädgårdslitteratur. Man kan-
ske investerar mycket pengar i vackra växter för att senare konstatera att man inte 
orkar med skötseln och allt växer igen med högt gräs, tistlar eller annat oönskat.
• Bygg hellre enklare och mindre än vad dina drömmars damm ser ut.
• Lägg en kraftig duk under jorden eller stenarna, som ansluter till dammen och 

där du inte önskar få fram ogräs.
• Satsa på att ha växter i kärl av olika slag, både i vattnet och nedgrävda uppe 

på land. detta för att begränsa växternas okontrollerade spridning och för att 
kunna kontrollera vad som skall växa var kring din anläggning.

• dammar skall vara flacka i strandzo-
nen, vilket är bra för säkerheten och 
även är biologiskt önskvärt. Skapa en 
liten djuphåla i mitten och skydda 
den med stora stenar runtom.

• Planera för hur du kan komma åt 
dammbottnen för rensning, lagning, 
eller utsättning av växter. 

• Anlägg små våtmarker där det är 
bra dränering eller där marken lutar 
något och du kan bli av med över-
skottsvattnet. En försumpad gräs-
matta kanske inte är vad man önskar 
sig samtidigt med våtmarken.

• Till varje damm eller våtmark hör en 
eller flera ”bostäder”. Stenrösen, ved- 
och lövhögar bör finnas in närheten.

Paddor och grodor gynnas av småvatten. 
Särskilt paddan kräver också miljöer i 
närheten som inte är för torra. Exempel-
vis lövhögar, täta buskage, högt gräs, och 
hålor under stenar och rötter.
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Hus för fåglar

I många fall är den begränsande fak-
torn för olika djur tillgång på ”bostä-
der”. Hålhäckande fåglar har t.ex. svårt 
att hitta död ved att hacka ut hål i. 
När vi bygger holkar av olika slag får 
vi våra flygande  vänner att trivas ännu 
bättre i vår närhet.
• För småfågelholkar gäller att ta reda 

på vilka arter som skall ha företräde 
för holken. Ingångshålets storlek kan 
anpassas därefter.

• Om det finns förutsättningar, satsa 
gärna på udda holkar, t ex med sido-
ingång för trädkrypare, bred öppning 
för sädesärlan, grå flugsnappare och 
rödhake eller storholk för knipor och 
ugglor.

• Holken skall vara placerad högt nog 
för att fågeln ska känna sig säkrare för 
boplundrare (minst 1.5 m högt).

Tornfalk

Trädkrypare
Tornseglare

Mesar

Stare

Grå flugsnappare

Hussvala

Hornuggla

Fladdermus

Sädesärla/svala

Diameter på ingångshål:
3 cm: talgoxe, blåmes, entita, talltita, och svartvit flugsnappare
5 cm: stare, göktyta, gråsparv, pilfink och sparvuggla 
6 cm: kaja, skogsduva och pärluggla 
14 cm: knipa, storskrak och kattuggla

Ibland blir det inte riktigt som man 
tänkt sig men kanske bra ändå. Här har 
det hängts upp en holk avsedd för träd-
krypare (notera ingångshålet på sidan, 
nära stammen). Detta verkar dock inte 
talgoxen bry sig om där den kikar fram 
på andra sidan (där det också finns ett 
ingångshål).

Foto Mats Rosenberg
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Inte för högt dock, så man kommer åt för att rensa och slänga ut all fjäderohyra 
och parasiter som ansamlats under säsongen. Holken ska inte bli utsatt för gas-
sande högsommarsol då fågelungarna kan bli stekta. Ett söderläge på en husvägg 
är därför oftast inte lämpligt, såvida det inte är svalholkar som sätts alldeles under 
takskägget. På träd kan man sätta holken i söderläge om det finns grenar som ger 
lite skugga.

Att träd skulle dö om man sätter upp 
holken med spik är bara en myt (gäller 
även kopparspik). däremot kan spikar 
skada motorsågar och andra maskiner 
om trädet avverkas och bearbetas. där-
för kan man gott undvika att spika. 
det finns många andra sätt att hänga 
upp holkar, t.ex. med en böjd grov 
ståltråd som hängs över en gren invid 
stammen.

Om Bästa tiden för rensning av hol-
ken är februari/mars. Man kan lägga 
lite halm eller sågspån i botten.

En grupp djur som man ofta 
glömmer bort när det gäller holkar 
är fladdermössen. de har ofta fantasi-
eggande namn som trollfladdermus, 
stort musöra, pipistrell, och gråskimlig 
fladdermus.

det är en njutning att följa fladder-
mössens irrande flykt i sommarnatten 
när de jagar insekter. Framför allt om 
tomten ligger i närheten av skogsbryn 
och vatten är chansen stor att fladder-
musen hittar till holken. 

Mer holktips:
Starar, gråsparvar, pilfinkar, kajor, 
svalor och tornseglare bor gärna nära 
varandra i kolonier, så här kan hol-
karna sättas tätt. Övriga arter kräver 
betydligt större avstånd till närmaste 
holk. Till exempel är det svårt att få 
blåmesar att häcka närmare varandra 
än 20-30 m. dock kan man utnyttja 
detta revirhävdande beteendet om 
man vill gynna vissa arter. Entitan 
häckar gärna i holk och har svårt att hitta bohål på grund av att andelen döda träd 
minskat och att den blir ivägkörd av t.ex. blåmes som är aggressivare. Om man då 
sätter upp två mesholkar i par (5-10 m från varandra) kan blåmesen ockupera ena 
holken och ilsket köra iväg andra blåmesar från området. Samtidigt  kan entitan 

En fladdermusholk har ingångshålet i 
form av en springa under holken. Flad-
dermusen landar på brädan längst ner 
och kryper sedan upp genom springan in 
i själva holken.

Gråsparv och kaja är två exempel på 
kolonihäckande arter.
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häcka i holk nummer två. Uppsättning 
av holkar i par kan alltså gynna mindre 
aggressiva arter som annars lätt blir ut-
konkurrerade från holkarna. Ingångs-
hålet ska vara 26 mm för att stänga 
ute den större talgoxen. Entitan gillar 
lövskog, helst i fuktiga områden med 
alsumpskog eller invid åar. Även parker 
och trädgårdar kan hysa entita, särskilt 
om det är lite ”snårigt” med hassel 
och vide. Bor du vid sådana marker är 
detta en bra åtgärd.

En annan ”tita” är talltitan som 
även den gynnas av holkar. Liksom för 
entitan är det några specialknep man 
får ta till. den är speciell genom att 
den absolut måste hacka ut sitt hål själv, samtidigt som det råder brist på döda, 
murkna träd i våra skogar. därför ska man fylla holken med sågspån och packa 
det hårt så att den efterliknar ett murket träd. Ingångshålet ska vara 28 mm. Bor 
man i eller vid äldre barrskog kan man sätta upp sådana holkar specialanpassade 
för talltita.

Blåmesen är en ganska aggressiv art som 
lätt lägger beslag på de bästa holkarna 
och hävdar revir och kör bort andra 
blåmesar.

Steklarna lägger sina ägg i öppningen och 
stoppar även dit mat till larven att ha när 
den kläcks (t.ex. pollenklumpar). Efter ägg-
läggningen brukar öppningen muras igen. I 
den här bunten verkar ingen stekel ha varit 
eftersom alla öppningarna fortfarande är 
öppna.

Andra holkar
Förutom holkar till fåglar och fladdermöss kan man bygga batteriholkar/stekelho-
tell för solitära steklar. 

Till skillnad från 
fågelholkar ska 
stekelhotellen sitta 
soligt och varmt.

Bilden ovan visar en variant på stekel-
hotell, där bambupinnar (ca 2 dm 
långa) buntats ihop och hängts invid 
en vägg. Steklarna lägger sina ägg i de 
små ingångshålen. Bilden till höger 
visar en annan variant på stekelhotell. 
En vedbit där man borrat hål av olika 
storlekar (olika arter vill ha olika stora ingångshål) och satt upp på väggen.

Vill man ytterligare gynna vildbin och andra solitära steklar ska man odla växter 
av familjen kransblommiga, t.ex.mynta, timjan, lavendel, salvia, isop, lammöra, 
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kransborre och hjärtstilla, samt ärtväxter som t.ex. sibirisk ärtbuske, ginst, lupin, 
klöver, lusern och kärringtand. Resedor och blåklockor är också bra. Sedan tackar 
insekterna för hjälpen genom att pollinera fruktträdens blommor, vilket ökar 
fruktskörden.

De sticks så gott som aldrig! 
Orsaken till att solitära (ensamlevande) steklar nästan aldrig sticks är att de inte 
har råd att vara för aggressiva eftersom de då inte för sina gener vidare. Arbetarna 
av våra vanliga sociala steklar (getingar, bin och humlor) är däremot sterila och 
kan inte föra sina gener vidare och kan därför vara nästan obegränsat aggressiva, 
och det är också dessa man kan bli stucken av ibland.

Skräphög eller bostäder? För en ödla, gro-
da, orm eller insekt så motsvarar denna 
hög med takpannor ett stort hyreshus.

Markbostäder
Vad gäller bostadsförsörjningen kan 
nästan allt göras med hjälp av framtagna 
ritningar och anvisningar. Man kan 
t o m bygga gryt för rävar. Men det som 
ligger närmast till hands är iordningställ-
da övervintringsplatser för igelkottar och 
underjordiska bon för humlor. Kom-
poster och sten- och brädhögar kan bli 
bostäder för ormar, ödlor, salamandrar, 
grodor och många insekter. Men hit hör 
också ofta ovälkomna hyresgäster som 
möss och mördarsnigel. 

Mat

En mycket effektiv, billig och lättskött fågelmatning är två brädor hopspikade i vinkel 
och fastsatta mellan två träd (eller på stolpar om träd saknas). Här får många fåglar 
plats samtidigt och man kan fylla på flera kilo frön i ”rännan” vid samma tillfälle.

Markbostäder efterliknar förhållanden så som de kan finnas naturligt utanför 
våra egna bostadsområden. När vi skapar dessa inne i samhällena är det viktigt att 
de ramas in av en naturlig omgivning, oftast lite vildvuxna partier med skydd som 
buskar och löv.
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Större hackspett och blåmes är också vanliga gäster vid vinterns fågelmatning.

Domherren och stenknäcken är två av våra vackraste fåglar och de är ganska lätta att 
få till sin fågelmatning på vintern, särskilt i skogsbygden (Åled, Oskarström, Simlångs-
dalen).

Fågelmatningen, särskilt på vintern, har en lång tradition och det har blivit enkelt 
att ordna med det stora utbudet av fröer och automater. Men man kan göra 
mycket mer än så. Sockervatten eller utlagd frukt till insekterna, lite vatten på ett 
fat för igelkotten när den lämnar vinteridet (obs inte mjölk), eller en låda med 
nötter för ekorren. 

Man kan även indirekt förbättra matsituationen för många djur, t ex genom att 
anlägga en vildäng eller genom att plantera bärbuskar. Nektarrika blommor kan 
dra till sig fjärilar i stora mängder. Exempel är fjärilsbuske (syrenbuddleja) som 
kan vara helt översållad av fjärilar en solig sommardag. Man kan även låta mat-
nyttiga ogräs som t. ex. brännässlor eller tistlar vara kvar i något hörn av trädgår-
den. Brännässlor älskas av larverna till några av våra vackraste dagfjärilar, nässel-
fjäril, påfågelöga och amiral.
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Miniparadis
Även om storleken på trädgården har betydelse så går det att med enkla åtgärder 
designa även en liten täppa för att gynna mångfalden i området. Saker man kan 
ha på en liten yta är t.ex. fjärilsrestaurang, fågelmatning, fågel/insektsbad, ste-
kelhotell samt sval-  och mesholk. En liten stenmur eller stenröse får alltid plats. 
Bland växterna planterar man kransblommiga kryddväxter samt en fjärilsbuske 
och en kaprifol. På bilden syns en liten oas bland hyreshusen i Bäckagård.

Även vår vanliga kålfjäril är fascine-
rande på nära håll där den sitter på en 
buddleja och prickar in sin sugsnabel i 
varje enskild blomma.

du kan också sätta upp en foder-
automat till de tidigaste vårfjärilarna 
med sockervatten (rör ut florsocker i 
ljummet vatten). Automaten kan göras 
av en liten flaska i vars öppning man 
stoppar en utdragen bomullstuss eller 
en tygbit som suger upp sockervattnet. 
Fjärilarna suger sedan i sig socker-
vattnet från tygbiten med sin snabel. 
Klipp ut en röd eller gul pappersblom-
ma som landningsbana åt fjärilarna, 
och stick ut tygbiten genom ett hål i 
”blomman”.



Vill du hjälpa oss 
att förbättra mångfaldsguiden?
Kontakta då gärna någon av för-
fattarna eller kommunekologen i 
Halmstad. 
du kanske har några pratiska tips 
eller vill rätta eller lägga till fakta 
från ditt närområde?




