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Tillsammans gör vi Helsingborg bättre
Hjälp oss att hålla naturen hel och ren. Meddela om fel eller lämna  
synpunktermed hjälp av appen ”Ett bättre Helsingborg”.  
Du kan även ringa eller mejla Helsingborg kontaktcenter:  
042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Skylten har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen 2021.
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Välkommen till Naturpunkt Ängen. 
Du kan utforska fler naturpunkter på: 
helsingborg.se/naturpunkter

Upptäck Viskstråket
Viskstråket består av sju olika parkområden 
som sträcker sig från Sundspärlan i söder till 
Olympia i norr. Stråket har en bra blandning 
av öppna gräsytor och stora, vackra träd. 
Här finns gott om bänkar, solstolar och pick
nick ytor – med goda möjligheter till lek, olika 
bollsporter och andra aktiviteter. En gång- 
och cykelväg löper genom hela området så 
att du enkelt kan ta dig fram.

Välkommen till Naturpunkt Ängen. Här har vi gjort om det som förut 
var en gräsmatta till, ja du gissar nog rätt, en äng. Vi har bland annat 
planterat in blommor som finns på gamla ängar utanför staden som  
prästkrage, rödklint, ängsvädd, johannesört och många, många fler.

Förr var ängsmarker vanliga i och runt Helsingborg  
men idag finns bara enstaka områden kvar. 

Många djur och växter som är beroende av ängens blommor har 
försvunnit från Helsingborg. Genom att göra om gräs mattor till 
blomrika ängar kan vi få tillbaka en del av dessa arter.
 
Vi klipper inte ängen förrän i slutet av sommaren. Då hinner 
blommorna sätta frö som kan gro till nya blommor nästa år. 

Varje blomma skänker mera liv i stadens 
parker. Och insekterna som besöker ängarna 
hjälper oss med pollineringen av fruktträd 
och bärbuskar.

Har du tillgång till en trädgård, kolonilott eller balkong finns  
det mycket du kan göra för att hjälpa dina vilda grannar. 

Plantera ett fruktträd eller en bärbuske. Träden är viktiga  
– de ger oss skugga och stoppar vinden samt ger boplats,  
mat och skydd åt fåglar och insekter. Fruktträd ger ekologisk 
frukt samtidig som pollen och nektar lockar insekter.

Plantera blommor som blommar över hela säsongen. Krydd
växter är bra, till exempel timjan, lavendel, mynta och salvia.  

Ordna boplatser – bygg holkar till fåglar, insekter, ja till och 
med till fladdermöss. En risig hörna av trädgården är bra för 
igelkotten som kan få sin vintersömn där. 

Allt liv behöver vatten – om du inte har plats för en trädgårds
damm, gör även små vattenfyllda fat och krukor nytta. 

Låt det växa – klipp inte hela gräsmattan – då kan blommor  
få chansen att ge näring till fjärilar och bin. Maskros och klöver 
är populärt. 

Anlägg en äng – gräv bort en gräsyta och blanda upp jorden 
med sand och grus. Så sedan in ängsblommor.  

Mer liv i täppanFrån grön öken

Poängen med ängen

– du kan enkelt hjälpa naturen på traventill blommande oas

är all nektar och pollen

VÅRA VILDA BIN OCH HUMLOR lever  
i ganska små samhällen jämfört med  
honungsbiet. Från några tiotal till hundra - 
tals individer – i en bikupa kan det finnas  
80 000 individer! Honungsbiet kan därför  
konkurrera ut de vilda bina i sin jakt på  
pollen och nektar. 

FLITIGT som ett bi är kanske ett uttryck  
som du har hört. Men humlan är faktiskt  
flitigare. Humlor flyger i både kallare och  
blåsigare väder än vad bin gör. 

SMÅ INSEKTSHOTELL är enkla att göra. 
Du kan skapa olika varianter som många  
insektsarter uppskattar. Placera dem gärna  
nära vatten och blommor.

I SVERIGE finns det cirka 300 vilda arter  
av bin och humlor. En tredjedel av dessa  
är rödlistade och det är det är därför  
osäkert om de klarar sig på sikt i Sverige.  
Vi kan hjälpa dem genom att plantera  
ännu fler blommor. 

FÖR ATT ETT ÄPPLE ska bli riktigt stort  
och fint behövs det flera olika insekter  
som besöker blomman. De ska ha olika  
tyngd och ha olika långa tungor för att  
frukten ska bli välutvecklad. Detsamma  
gäller för jordgubbar och andra godsaker. 

STÅNDARE i varje blomma är fulla av 
pollen. Insekter lockas av blommans 
doft, färg, pollen och den söta nektarn  
som finns inne i blomman. När de stannar till  
för att suga nektar fastnar pollen från ståndarna  
på insekterna. De för på så sätt med sig pollen  
till nästa blomma som de besöker.

 PISTILLEN är klibbig för att  
 pollen som sitter på insekterna lätt 

 ska kunna fastna. När en blomma får  
 pollen från en annan blomma av samma 
 sort befruktas den. En befruktad blomma 
 förvandlas när den vissnar och kan till  

 exempel bli ett bär, en frukt eller en grön-
 sak med frön – som gör att det blir nya växter. 

Här finns goda förutsättningar för biologisk mångfald.  
Ängsblommorna lockar till sig fjärilar, bin, humlor och  
många andra insekter som letar efter pollen och nektar.  
Insekterna blir i sin tur mat för många andra djur som  
fåglar och fladdermöss.

INSEKTERNA ligger bakom var tredje  
tugga mat vi äter. De är ovärderliga för  
oss. Om vi ändå försöker uppskatta värdet  
av deras pollinering, landar vi på omkring  
hisnande 3 200 000 000 000 kronor, alltså
3 200 biljoner kronor … varje år!

 Blåvinge.


