TÄVLING FÖR MER SURR I
BIOSFÄREN!
Vilda pollinatörer är livsavgörande för ekosystemtjänster och
biologisk mångfald på vår planet. Biosfärområde Vänerskärgården
med Kinnekulle, som är ett av världens modellområden för hållbar utveckling, vill därför inspirera till fler
insatser för vilda pollinatörer och anordnar därmed en tävling.
Du kan som tävlande delta inom en av följande två kategorier:
Bästa pollinerarträdgården
Den trädgård inom Lidköpings- Götene och Mariestads kommunområden som
juryn anser på bästa sätt gynnar vilda pollinatörer vinner lokalt tillverkad EBCbiokol från Hjelmsäter på Kinnekulle.
Insats för vilda pollinatörer
Alla som deltar i kategorin och har förbättrat sin utemiljö (balkong, uteplats
eller trädgård) för vilda pollinatörer inom Lidköpings- Götene och Mariestads
kommunområden har möjlighet att vinna ett presentkort på trädgårdsväxter.
Så går tävlingen till
Välj först vilken av de två kategorierna som du vill tävla inom:
BÄSTA POLLINERARTRÄDGÅRDEN
Gå igenom din trädgård och se över checklistan. (Bifogas). Du kanske vill komplettera din trädgård för att
göra den mer pollinerarvänlig. Kryssa därefter i checklistan och gör en dokumentation som påvisar dess
uppfyllande. Det kan ske genom foton, en enkel skiss över trädgården mm. Anmälan om deltagande tas
emot löpande via info@vanerkulle.se. Ditt tävlingsbidrag skickar du till samma e-postadress. Skriv ”Bästa
pollinerarträdgård” i ämnesfältet. Uppge ditt för- och efternamn, telefonnummer samt adressen till
trädgården i ditt mejl. Du kan också posta ditt tävlingsbidrag till Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad. Bidragen ska vara oss tillhanda senast den15 augusti
2022.
INSATS FÖR VILDA POLLINATÖRER
Ta före- och efterbilder på utemiljön. Bilderna ska visa hur den har blivit mer pollinerarvänlig. Du kan också
sända en enkel skiss och beskriva med max 10 meningar hur platsen förbättrats för de vilda pollinatörerna.
Anmälan om deltagande tas emot löpande via info@vanerkulle.se. Ditt tävlingsbidrag skickar du till samma
e-postadress. Skriv ”Insats för vilda pollinatörer” i ämnesfältet. Uppge ditt för- och efternamn,
telefonnummer samt adressen till platsen för din insats i ditt mejl. Du kan också posta ditt tävlingsbidrag till
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad. Bidragen ska vara
oss tillhanda senast den15 augusti 2022.
Så utses vinnarna
En jury utser 3 finalister inom kategorin Bästa pollinerarträdgården, vars trädgård kommer att få ett besök av
juryn i slutet av augusti som därefter utser en vinnare. Juryn utser även vinnarna inom kategorin Insats för
vilda pollinatörer utifrån inkomna underlag. Vinnarna meddelas och koras den 24 september på Kultur- och
skördefesten i Mariestad.
All information finns också här: https://vanerkulle.org/pagaende-projekt/

CHECKLISTA MED OLIKA KRITERIER ATT UPPFYLLA INOM KATEGORIN BÄSTA
POLLINERARTRÄDGÅRD

1. Fyll i de växter och kriterier som din trädgård uppfyller.
2. Gör en enkel skiss över trädgården där olika saker finns, ex, insektshotell, damm, skräpig del, blomsteräng mm.
3. När du sänder in ditt tävlingsbidrag; bifoga din ifyllda checklista, skissen samt bilder på olika växter eller detaljer
som du vill framhäva.

Skriv ner de växter du har nedan. Vissa har lång blomning som pågår under flera perioder. Förslag på växter som är
viktiga pollen- och honungsväxter under olika säsonger presenteras inom parantes.


Växter tidig vår:

(Här skriver du dina växter, t. ex krokus, snödroppe, kungsängslilja, scilla, vintergäck, hassel, sälg)
______________________________________________________________________________________



Växter vår:

(Här skriver du dina växter, t. ex maskros, blodnäva, gullviva, smultron, kantnepeta, kaprifol, käringtand, stenkyndel,
lönn, lind, fruktträd)
______________________________________________________________________________________



Växter sommar:

(Här skriver du dina växter, t. ex nektarrika ettåriga: gurkört, honungsfacelia, blåklint, solros, rosenskära,
ringblomma, sömntuta, frömixer blomsteräng.
Fleråriga: akleja, lavendel, timjan, backtimjan, oregano, isops, tistlar, mynta, käringtand, gräslök, rudbeckia,
fjärilsbuske, stockros, kungsljus, kaprifol, frömixer blomsteräng, blommande persilja, morot, palsternacka).
______________________________________________________________________________________



Växter sensommar:

(Här skriver du dina växter. T. ex kärleksört, jätteverbena, rosenflockel, rosenskära, prästkrage, väddklint, renfana,
rödklöver, vitklöver, väddväxter, brännässlor).
______________________________________________________________________________________



Växter höst:

(Här skriver du dina växter. T. ex cikoria, höstfibbla, kärleksört, ljung, prästkrage, röd solhatt, tjärblomster)
______________________________________________________________________________________



Skriv ner vilka värdväxter du har i trädgården:

(Värdväxter kan vara de som insekter hämtar mat från men även träd är viktiga för överlevnad och övervintring. I
länken finner ni en rad olika växter som är värd för olika fjärilsarter https://rikaretradgard.se/glom-inte-de-viktigavardvaxterna/ )
______________________________________________________________________________________

Fågelholkar för olika fågelarter bör finnas. Det är även bra med andra bo-platser. Kryssa för de som ni har:



Blå- /svartmes, 27 mm. hål  Talgoxe/flugsnappare, 32mm hål




Rödhake/sädesärla



Koltrast

 Starholk 50 mm hål

 Kattuggla

Fladdermusholk

Insektshotell för övervintring är ett bra komplement om det inte finns gamla träd att övervintra i. Kryssa för dem
som ni har:



”Insektshotell” låda med löv, halm, kottar

 ”Insektshotell” borrade hål i träbit

En skräpig del av trädgården kan innehålla ris- och lövhögar, ostädade buskage eller gammaldags kompost. Kryssa för
dem du har:



”Skräpiga” trädgården

 Öppen kompost



Ytor med oklippt gräsmatta (blomsteräng)



Vindskyddade lägen med blomsterrabatter



Trädgårdsdamm



Insektsvattnare (grunt vatten så bin och fjärilar inte drunknar)

Tävlingen är en del av LONA-projektet ”Biologisk mångfald i trädgården”. Projektet drivs av Stadsnära Lantgård i
Lidköping i samarbete med Naturskyddsföreningen Lidköping, Studiefrämjandet Skaraborg, Lidköpings
Trädgårdsförening, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Lidköpings kommun. Statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

